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IT BEAKEN
Tydskrift It Beaken
fusearret mei Us Wurk

NIJE LEDEN
Foardrachten foar
nij te beneamen
Akademyleden kinne
oant 1 febrewaris
2021 yntsjinne wurde

WILLEM LOADEWIJK
Fan it (online)
sympoasium oer
Willem Loadewyk is
in publikaasje útkaam
mei de lêzings

Nelleke IJssennagger
nije direkteur
De Ried fan Tafersjoch hat dr. Nelleke
IJssennagger-van der Pluijm ta nije direkteurbestjoerder fan de Fryske Akademy beneamd.
Mei yngong fan 15 maart 2021 nimt hja de
ferantwurdlikheid foar de Fryske Akademy oer fan
ynterim direkteur-bestjoerder drs. Willem Smink.

Oer Nelleke IJssennagger
Nelleke IJssennagger (Hengelo
(Oerisel), 1986) hat binnen en
bûten Fryslân wittenskiplik en as
organisator fan programma’s en
projekten it nedige út ‘e wei set.
Earder wie se konservator by it
Fries Museum en as dosint wie se
ferbûn oan de Ryksuniversiteit Grins
(RUG). Op dit stuit is se kurator by
de National Trust yn Cornwall (FK).
Se studearre Skandinavyske Talen
en Kultueren oan de RUG en die dêr
dêrnei de Research Master Classical,
Medieval and Renaissance Studies.
Yn 2017 promovearre se – ek oan
de RUG – op it proefskrift Central
because Liminal: Frisia in a Viking Age
North Sea World.

Thús yn Fryslân
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KOROANA
De Akademy bliuwt
berikber, ek yn tiden
fan koroana

De Ried fan Tafersjoch fan de Fryske
Akademy is tige wiis mei dizze
beneaming. Prof. Jacob Fokkema,
foarsitter fan de Ried fan Tafersjoch:

“Mei Nelleke
IJssennagger
krijt de Fryske
Akademy
in enerzjike
wittenskipper as
bestjoerder, dy’t
thús is yn Fryslân.”
De Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen
(KNAW) en de provinsje Fryslân
hawwe posityf oer de beneaming
advisearre.
Nelleke IJssennagger sels: “Het is
een eer om tot Directeur-Bestuurder
van de Fryske Akademy benoemd
te worden en ik verheug me op een
mooie samenwerking met leden,
stipers en medewerkers. Het Fries
is hiervoor natuurlijk essentieel, en
hoewel ik het versta, wil ik het graag
snel actief leren beheersen. Ik kijk
ernaar uit om mij vanaf half maart
weer in Friesland te vestigen en bij
de Akademy aan de slag te gaan”.

Op de grins fan 2020 en 2021 winskje wy al ús
leden en stipers in goed útein fan it jier ta en
folle lok en seine yn it jier dat foar ús leit.
Wy hoopje dat jimme en de minsken
dy’t jimme nei steane, sûn bliuwe en dat
it mooglik is om jimme yn 2021 werris
te moetsjen, al of net by in (online)
gearkomste.
Direksje en meiwurkers Fryske Akademy

www.fryske-akademy.nl

FA-ria

Personalia

Bart Hoogeboom
promovearre

Feroarings yn
Akademy-gremia

prof. dr. Hans Van de Velde
Us promovendus Bart Hoogeboom ferdigene op
tongersdei 27 augustus oan de Ryksuniversiteit
Grins syn proefskrift Reviving the region; Endogenous
development in
European rural
Tûker en sûner wurkje
yn it Frysk fan it Frysk’ wie de titel fan de oraasje dy’t
regions, 1975‘It fertutearzjen
present. Ut hannen
prof. dr. Hans Van de Velde op woansdeitemiddei 4 maart yn
fan rektor Thony
de Aula fan de Universiteit Utrecht holden hat. Hjirmei hat
De Fryske
Visser
krigeAkademy beheart al jierren
er syn amt oanfurdige as heechlearaar ‘Sosjolinguïstyk, mei
it
Pot-Cuperusfûns.
Dit
fûns
is
neilitten
Hoogeboom de
bysûnder omtinken foar de taalfariëteiten ynCtrlWORK
Fryslân’. De
troch
frou
Pot-Cuperus
en
bedoeld
foar
it
doktorsbul útrikt.
oraasje is nei te lêzen op: www.fryske-akademy.nl/oraasje.
De Fryske Akademy hatVan
in Fryske
ferzjeisfan
makke.
befoarderjen fan de útjefte fan Fryske en
de Velde
byCtrl-WORK
it beslút fan
it kolleezje fan bestjoer
It kompjûterprogramma fan de firma ErgoDirect bestiet al
yn it Frysk oersette boeken foar de skoalmei yngong fan 1 april 2019 beneamd ta heechlearaar
langer yn it Nederlânsk, Ingelsk en Frânsk en wurdt brûkt
geande bern en de jongerein.
fan de fakulteit Geesteswetenschappen oan de Utertse
om brûkers fan pc’s te trainen yn it brûken fan toetskombiuniversiteit.

FA-ria

Stipe foar boeken

Utjeften

Wa’t oanspraak meitsje wol op finansjele
stipe út it Pot-Cuperusfûns kin in skriftlike
oanfraach, foarsjoen fan it oanbelangjende manuskript, stjoere nei: Fryske
Akademy, Pot-Cuperusfûns, Postbus 54,
8900 AB Ljouwert.

De ôfrûne tiid hawwe der feroarings west oangeande de Maatskiplike
Advysried, de Wittenskipskommisje, de Ried fan Tafersjoch en de
Undernimmingsried.

It fertutearzjen fan it Frysk

Fryske Akademy makker
oersetting Ctrl-WORK

naasjes, yn it goed en ferstannich brûken fan har tiid, yn it
ynrjochtsjen en op peil hâlden fan in sûn wurkplak en yn it
oannimmen fan in sûne wurkhâlding.

It alderlêste nûmer fan It Beaken

De Fryske ferzy fan Ctrl-Work waard op freed 11 febrewaris
presintearre. Ferskate Fryske organisaasjes, lykas Tresoar, de
It alderlêste nûmer fan It Beaken, it wittenskiplik
tydskrift
de
Fierder
mei Us Wurk
Waddenacademie,
de NHLfan
Hogeschool,
gemeente
Leeuwarden
Fryske Akademy, is fan ’t maitiid by deenabonnees
besoarge.Fryslân
It giet wiene
om it der by
It tydskrift
It Beaken sil fusearje mei
Bibliotheekservice
oanwêzich.
dûbelnûmer 3/4 fan jiergong 81 (2019).Marketing
Yn it nûmer
steane
twa
grutte
Us
Wurk,
it
tydskrift foar frisistyk
& Accountmanager Niek Nendels fan ErgoDirect
artikels, in besprek en in oankundiging.
(útjûn
troch
de Stifting Freonen
joech in algemiene presintaasje oer it wurkjen mei ditsoarte
Frysk
Ynstitút
fan software en taalkundige dr. Eric Hoekstra fan de Fryske RU Grins). Sa kin de
It earste artikel is fan Steven
Minder spoaren
romantyk
yn
Fryske
Akademy
trochgean mei it op
Akademy
fertelde oer
de tûkelteammen
dy’t er
tsjinkaam
by
Surdèl en Henk Nellen. De auteurs
wurk
Wopke
Jong
meitsjen
blokjes mei
it
oersetten
fan itde
programma
fan it Nederlânskwittenskiplik
nei it Frysk ta. nivo bekendDe

Nije leden

Foardrachten foar nije Akademy-leden
kinne oant 30 juny 2011 per brief stjoerd
wurde oan de direkteur-bestjoerder fan
de Fryske Akademy, prof. dr. Reinier
Salverda. Motivearje yn de foardracht
dúdlik, wêrom’t de persoan yn kwestje
it lidmaatskip fan de Fryske Akademy
neffens jo fertsjinnet. As it heal kin wolle
wy ek graach de kontaktgegevens fan
it beëage nije lid hawwe. Set jo eigen
kontaktgegevens der ek dúdlik by, want
as de troch jo foardroegen persoan ta lid
beneamd wurdt, wolle wy jo ek graach
útnoegje.
It brief kinne jo stjoere nei: Fryske
Akademy, nije leden 2011, Postbus 54,
8900 AB Ljouwert.
Tinke jo dat de persoan dy’t jo op it each
hawwe faaks al lid fan de Akademy is, nim
dan efkes kontakt op mei it sekretariaat

www.fryske-akademy.

Jakobs de Jong’. Oan it, neffens De
Vries, oant no ta fierhinne ûnbekend
bleaune oeuvre fan De Jong falt op,
dat dêr folle minder spoaren fan
de romantyk yn te finen binne as
yn dat fan bygelyks de bruorren
Halbertsma, Waling Dykstra, Harmen
Sytstra of Tiede Dykstra.
Redaksjeskriuwer Beart Oosterhaven
De wurkgroep Akademylêzingen organinimt in besprek fan Pieter Breuker
searret foar it winterskoft 2011-2012 wer de
syn boek Lytse bal, grut spul. Artikels
rige Akademylêzingen.
oer keatshistoarje en keatskultuer
foar
syn rekken. It nûmer wurdt
De lêzingen wurde lykas wenst holden yn
ôfsletten
mei
in oankundiging
kongres- en
stúdzjesintrum
It Aljemint yn
fan
Föhrerm
Friese,
Friesländer?
Ljouwert en yn sealesintrum It Haske op
Eine
empirische
Untersuchung
zurtiisdei
De Jouwer.
De lêzingedatums
binne:
Beziehung
von
Sprache
und
Indentität
15 novimber 2011, freed 13 jannewaris en
in
Nordfriesland
tiisdei
7 febrewaris(Robert
2012. Kleih). Dy
oankundiging is ek fan de hân fan
Oosterhaven.
Sadree’t de sprekkers en tema’s bekend

Aginda

Akademylêzingen

binne, wurdt dat bekend makke op de
website fan de Fryske Akademy.

It fakante plak dat troch it ôfgean
fan Wybren Eijzenga ûntstien wie,
wurdt mei yngong fan 30 juny beset
troch Wim Kleinhuis. Kleinhuis
wurket as Algemien Direkteur fan
Veiligheidsregio Fryslân.

fan syn ûndersyk en it tips
ynsjoch
dy’t yn it Frysk

neier útwurke. Yn 2021 sil dit ta in
nije, mienskiplike start liede.
(Advertinsje)
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Undernimmingsried
De termyn fan de Undernimmings
ried (UR) fan de Fryske Akademy
einige yn de simmer fan 2019, mar
mei it each op de reorganisaasje
hat de UR in healjier ferlinging
frege en krigen. Op 9 jannewaris
2020 waarden der ferkiezings
holden, sadat op 15 jannewaris in
nije UR ynstallearre wurde koe. De
gearstalling fan de UR wie doe sa:
Marlous Visser (foarsitter), Eduard
Drenth (fise-foarsitter), Joop Petter
(skriuwer), Edwin Klinkenberg (lid)
en Han Nijdam (lid). Der komme
begjin 2021 twa sitten frij, meidat
sawol de foarsitter as de skriuwer
dermei ophâlde. As der genôch
kandidaten komme, sille der op
14 jannewaris ferkiezingen holden
wurde.

Reorganisaasje
trochfierd
De reorganisaasje dy’t de Fryske Akademy
trochfiere moast om finansjeel wer sûn
te wurden, is mei yngong fan 1 maart
effektuearre. Dat betsjut dat guon
meiwurkers, benammen fan it stypjend
personiel, net mear of mar foar in
beheind part fan har tiid by de Fryske
Akademy oan it wurk bliuwe koenen. Mei
harren wurdt, foar in part ek yn ‘e mande
mei Provinsje Fryslân, om in oar wurkplak
socht.

Akademypublikaasjes kinne
jo keapje fia
www.afuk.nl

Besjoch ek ris ús
thússide:
www.fryskeakademy.nl

Yn 2019 waarden Hindrik
ten Hoeve, Klaasje Postma en
Freark Smink ta lid beneamd

Draach in
nij lid foar
Stipers en leden kinne lju dy’t
neffens harren it Akademylidmaatskip fertsjinje foar
beneaming foardrage.
Foar in mooglike beneaming op
de Akademydei 2021 – as it om
de koroanakrisis kin, wurdt dy op
freed 10 septimber op lokaasje
holden – moatte de foardrachten
op syn lêst snein 31 jannewaris
2021 by de direkteur-bestjoerder
yntsjinne wêze. Der moat dúdlik
motivearre wurde, wêrom’t de
foardroegene it lidmaatskip
fertsjinnet. At it heal kin, wolle wy
ek graach de kontaktgegevens
fan ‘e foardroegene hawwe. Set
jo eigen kontaktgegevens der
ek by, want as de foardroegen
kandidaat ta lid beneamd wurdt,
wolle wy jo ek graach útnûgje.
It brief kinne jo stjoere nei:
Fryske Akademy, Nije
leden, Postbus 54, 8900 AB
Ljouwert of oer de e-post nei
direksjesekretariaat@
fryske-akademy.nl.
Sjoch op ús website foar mear
ynformaasje oangeande de
leden: www.fryske-akademy.nl
> kennis en mienskip > leden en
lidmaatskip.

www.fryske-akademy.nl
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Utde
Ut
deSmidte
Smidte winter 2020

Foardracht opstjoere

Fan Abe de Vries, gastûndersiker

it skerm
ferskine.
It
goed oan
de ARBO-regels
en wurdt
byprogramma
de Fryskeslút
Akademy,
is by
it oare
bieden
yn troch
de stân fanopde
frisistyk.
Op
bedriuwen
op
kompjûters
set.
De
wurknimmers
fan
de
Fryske
artikel: ‘In drystmoedige Amos yn
dit stuit wurde de foarnimmens yn ‘e
Akademy
krije
no ek yn it Fryskfan
tipsWopke
om tûker en sûner
te wurkjen.
Sint Jabik.
It skriuwerskip
mande
mei de útjouwer fan Us Wurk

Ut de Smidte juny 2011

Utde
Ut
deSmidte
Smidte winter 2020
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wurkje beide by it Huygens ING te
Amsterdam. Se hawwe ûndersyk
dien nei Petreius Tiara, yn it ramt
fan harren ûndersyksprojekt
Ferfolch ‘Petreius
fan de foarside
‘Europa humanistica’:
Tiara
(Workum 1514 - Franeker 1586),
humanist in de schaduw’.

Ried fan Tafersjoch

Op grûn fan de provinsjale
beslútfoarming ein ferline jier
binne de leden fan sawol de
Maatskiplike Advysried as de
Wittenskipskommisje fan de Fryske
Akademy opholden mei harren
aktiviteiten. Op oanstean fan de
provinsje sil de Ried fan Tafersjoch
harren taken oernimme, sawol wat
de maatskiplike as de wittenskiplike
fasetten fan it wurk fan de Fryske
Akademy oangiet. De Ried fan
Tafersjoch wurdt net útwreide en
bliuwt út fiif leden bestean.
De Fryske Akademy betanket de
leden fan de Wittenskipskommisje
foar harren jierrenlange ynset:
Klaas van Berkel (foarsitter),
Arnoud-Jan Bijsterveld, Paula
Fikkert, Durk Gorter, Franciska de
Jong en Max Louwerse. Dat jildt ek
foar de ynset fan Geart Benedictus
(foarsitter), Maaike Andringa,
Folkert de Jong, Gerbrich van
der Meer, Steven Sterk, Jan de
Vries en Jan Veldhuis foar de
Maatskiplike Advysried.

Akademy-publikaasjes
kinne jo keapje fia

www.afuk.nl

Ein fan aktiviteiten

Paadwizer
Fryske Akademy
Wittenskiplik sintrum fan Fryslân
Coulonhûs
Doelestrjitte 8
Postbus 54
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
Telefoan:
(058) 213 14 14
E-post:
fa@fryske-akademy.nl
Ynternet:
www.fryske-akademy.nl
Twitter:
@FryskeAkademy
Facebook:
facebook.com/
FryskeAkademy
Rekkennûmers NL30RABO0130549681
NL32INGB0000923369
Kontaktpersoanen
Ried fan Tafersjoch
Foarsitter: prof. dr. ir. Jacob Fokkema
Heechleararen
Amsterdam (UvA): prof. dr. Arjen Versloot
Grins: prof. dr. Hanno Brand
Leien: prof. dr. Hans Mol
Utert: prof. dr. Hans Van de Velde
Direkteur-bestjoerder (a.i.)
drs. Willem Smink

Utde
Ut
deSmidte
Smidte winter 2020
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Willem Loadewyk
sympoasium en bondel
Yn 2020 wie it 400 jier lyn dat steedhâlder Willem Loadewyk te Ljouwert
ferstoar. Troch syn steedhâlderskippen is syn namme ferbûn oan de
skiednis fan Fryslân, Grinslân en Drinte. Under de Opstân tsjin it SpaanskHabsburchske gesach ferankere er it noardeasten fan de Nederlannen yn de
Republyk. Hy hie boppedat ynfloed yn de tsjerke en it ûnderwiis. Syn polityk
late lykwols ek ta yntern ferset.
Yn it ramt fan dit betinkingsjier stienen
der ferskate aktiviteiten op steapel,
ûnder mear it sympoasium: ‘Willem
Lodewijk: stadhouder en strateeg
(1560-1620-2020)’, organisearre troch
Hanno Brand (Fryske Akademy) en
Joop Koopmans (Rijksuniversiteit
Groningen). Earst soe it sympoasium
yn juny holden wurde, mar dat moast
troch de koroana oergean. Yn desimber
– dêr’t it sympoasium doe hinne skood
wie – siet in gearkomste op lokaasje
der ek net yn. Dat doe is it sympoasium
folslein digitaal gien. It earste online
sympoasium fan de Fryske Akademy,
wie in feit.

Kolofon

Bondel foar boargemaster Buma

Ut de Smidte fan de Fryske
Akademy
blêd foar leden en stipers
Stipersbydrage
De stipersbydrage foar 2021 is op
syn minst € 25,00. Foar stipers yn it
bûtenlân en foar studinten binne de
bedraggen respektivelik € 35,00 en
€ 20,00.
It opsizzen fan it stiperskip moat fóár
1 desimber skriftlik trochdien wurde
oan de stipersadministraasje fan de
Fryske Akademy.

Der wie in soad belangstelling foar
de sân lêzingen en de paneldiskusje.
It slagge lykwols net elkenien om it
programma digitaal te folgjen. Dêrom
is it moai dat der ek in papieren útjefte
fan de lêzingen kommen is. Dy’t fansels
ek aardich is foar dejingen dy’t al by it
sympoasium wiene.
It earste eksimplaar fan de bondel
Willem Lodewijk; stadhouder en
strateeg (1560-1620-2020) waard
troch de redaksje (Hanno Brand en
Joop Koopmans) oan de Ljouwerter

It earste eksimplaar
fan Willem Lodewijk:
stadhouder en
strateeg (1560-16202020) yn hannen fan
boargemaster Sybrand
van Haersma Buma

boargemaster Sybrand van Haersma
Buma oanbean. By it sympoasium
wie dat op in filmke te sjen. It boek
telt 192 siden, is útjûn by Verloren
en kostet € 20,00. De bondel befettet
acht bydragen oer it oandiel fan
Willem Loadewyk yn de foarming
fan de Republyk en de skiednis fan
de noardlike gewesten. Dêrby is der
omtinken foar it militêre ramt dêr’t
Willem Loadewyk yn funksjonearre
en foar syn rol as pater familias yn it
famyljenetwurk fan de Nassaus. Syn
byldfoarming wurdt beljochte oan de
hân fan eigentiidsk grafysk materiaal
en de njoggentjinde- en tweintichsteiuwske parse. De bondel resultearret
yn it op ‘en nij wurdearjen fan in
steedhâlder dy’t ûnrjochtlik in lang skoft
yn it skaad fan Maurits stean moatten
hat.

Redaksje Mettje de Vries
Kopij kin oer de mail stjoerd wurde
oan:
redaksje@fryske-akademy.nl
Mei de gewoane post nei:
Ut de Smidte
Postbus 54, 8900 AB Ljouwert/
Leeuwarden
tel.: (058) 213 14 14
Basisfoarmjouwing en opmaak
GPNo, De Jouwer
Foto's
Fryske Akademy, Hindrik Sijens,
Pixabay, priveekolleksje Nelleke
IJssennagger
Printer
Van Leer & De Jong, St. Anne

www.fryske-akademy.

Koroanamaatregels Fryske Akademy
Sûnt heal maart is de Fryske Akademy – neffens de oerheidsmaatregels
oangeande de koroanapandemy – ticht. De meiwurkers wurkje safolle mooglik
fan hûs út. Dat makket dat se telefoanysk fia de Fryske Akademy net of minder
te berikken binne. Mochten jo kontakt hawwe wolle mei in meiwurker, dan kin
dat fia e-mail. De mailadressen steane op ús website www.fryske-akademy.nl >
Oer ús > Meiwurkers.
Foar algemiene fragen kinne jo maile mei fa@fryske-akademy.nl of telefoanysk
kontakt sykje mei it sekretariaat; dat is te berikken fia in mobyl telefoannûmer,
dat jo te hearren krije as jo skilje mei (058) 213 14 14.

Gjin aktiviteiten
Troch de koroanamaatregels binne der al in hiel skoft gjin aktiviteiten en
sympoasia holden. Yn desimber is der in ein oan dy perioade fan stilte kommen
troch – foar it earst – in online sympoasium te hâlden: Willem Loadewyk:
Steedhâlder en strateech (1560-1620-2020). Lês dêr hjirboppe mear oer.

