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SEALTERFRYSK
Fryske Akademy 
úteinsetten mei 
bouwen fan folweardige 
grammatika

EAREBONDEL
Prof. dr. Hans 
Mol oerraske mei 
earebondel om syn 
emiraat te markearjen 
as bysûnder 
heechlearaar oan 
de Universiteit Leien 

FRYSKER.NL
Frysker.nl is 
lansearre. It is no 
oan de brûker om 
mei help fan Frysker 
fertrouwder mei it 
Frysk te wurden 

VIRTULAPP
De projektresultaten 
binne presintearre, 
App ûnfangt meardere 
prizen
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Fan de direkteur- 
bestjoerder
De ôfrûne moannen hat de Fryske Akademy, 
krekt as de wrâld, net stilstien. Nettsjinsteande 
de oanpassingen dy’t wy dwaan moasten 
fanwegen it koroanafirus, ha we in ôfgryslik soad 
wurk ferset. Sa binne der fan 1 july ôf oant  
23 novimber 6 boeken troch of mei bydragen fan 

FA-meiwurkers ferskynd, 3 proefskriften, 8 artikels, 11 haadstikken (yn 
boeken) en 2 rapporten, 37 lêzingen hâlden, 9 kongressen en stúdzjedagen 
organisearre en binne we 51 kear yn de media ferskynd.

In hichtepunt foar ús as “Akademy-ci ” 
wie de Akademydei fan 10 septimber. 
Wat wie it goed om inoar yn persoan 
te treffen, nije leden oanwize te 
kinnen en oer ús ûndersyk en ús 
ambysjes te praten. Wy hawwe in 
soad positive en entûsjaste reaksjes 
krigen op ús optreden fan dy dei, 
ek fan de ferskate media. Wy binne 
dêr tige wiis mei. It jout ús enerzjy 
om troch te gean mei wêr't wy 
mei dwaande binne: ûndersyk. 
Elkenien dy't hurd wurke hat om de 
Akademydei mooglik te meitsjen en 
elk dy't op de Akademydei oanwêzich 
wie: betanke. 

Gelokkich binne der in soad 
ljochtpunten foarby kaam. De 
lansearring fan Frysker op de 
Taalkundedagen, de ôfsluting 
fan VirtuLApp by Mercator, de 

laudatio dy't Eric Hoekstra útspruts 
by de útrikking fan de Gysbert 
Japicxpriis, it ferskinen fan de 
Speakaboo-app, de - yn ’e mande 
mei de Aldgermanisteferiening - 
organisearre Aldgermanistedei en 
de suksesfolle promoasjes fan Anne 
Merkuur, Ronald Plantinga en Lysbeth 
Jongbloed-Faber binne mar in pear 
fan dizze foarbylden. 

Wy hawwe de ôfrûne moannen in tal 
nije kollega’s wolkom hjitte kinnen. 
Sy stelle har koart foar op side 11. 
Ek yn it nije jier hoopje wy dat wy 
nije kollega’s en nije projekten oan 
jo foarstelle kinne. Ofskied moasten 
wy nimme fan in pear kollega’s. 
Op 1 oktober namen ek foarsitter 
fan de Ried fan Tafersjoch prof. 
dr. ing. Jacob Fokkema en lid fan 
de Ried fan Tafersjoch drs. Houkje >>> 02

Op de grins fan 2021 en 

2022 winskje wy al ús leden 

en stipers in goed útein fan 

it jier ta en folle lok en sei-

ne yn it jier dat foar út leit.

Direksje en meiwurkers Fryske Akademy
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Ferstoarne leden __________________ 11

Nije Akademy-leden _______________ 12

Draach in nij lid foar _______________ 12

Projekten
Fryske ferzje yn Speakaboo-app  
foar logopedisten beskikber ________6

Taalweb wurdt Frysker ______________9

VirtuLApp _________________________ 10

FA-ria
Skripsjepriis 2020-2022 _____________2

New Perspectives on the Frisians  
in the Middle Ages __________________2

Grammatika fan it Frysk fan  
Sealterlân ___________________________3

Sinteklaasgedichtewedstriid _________7

11e Dei fan de Fryske Taalkunde ____8

Promoasje Ronald Plantina _______ 12

Promoasje Anne Merkuur _________ 13

Promoasje Lysbeth Jongbloed- 
Faber ______________________________ 14

Memmetaalsprekkers fan it  
Frysk socht! _______________________ 14

Twitter take-over __________________ 15

Fan Wittenskiplik ûndersyk nei 
berneprogramma by Het Klokhuis 15

Aginda ____________________________ 16

Koroanamaatregels Fryske  
Akademy __________________________ 16

Paadwizer _________________________ 16

Ynhâld >>> 01

Rijpstra formeel ôfskied fan de 
Fryske Akademy. De hear Fokkema 
en mefrou Rijpstra hawwe har 
jierrenlang ynset foar de Fryske 
Akademy. Mei-inoar hawwe se in 
soad foar de Akademy betsjutte 
kinnen en nettsjinsteande de hege 
weagen dy't sy somtiden tsjinkamen, 
hawwe sy koers hâlden. Ik wol op 
dit plak dan ek út namme fan de 
hiele Akademy  grutte erkentlikens 
foar harren belutsenens en 
optreden betsjûgje. Spitigernôch 
hat der fanwegen de hjoeddeiske 

beheiningen noch gjin gelegenheid 
west om ôfskied te nimmen. 

Dan wol ik ‘last but not least’ jo 
betankje foar jo stipe oan en 
belutsenens by de Fryske Akademy 
dit jier. Ik hoopje ek yn 2022 wer 
tegearre mei jo genietsje te kinnen 
fan ûndersyk nei en oer it Fryske 
en yn persoan byinoar komme te 
kinnen. Ut namme fan elkenien by 
de Fryske Akademy winskje ik jo in 
prachtich nijjier ta. 

Utjeften

Skripsjepriis 2020-2022 
De skripsjepriis fan de Fryske Akademy is in twajierlikse priis foar it bêste 
skripsje-ûndersyk op it mêd fan de Fryske taal en kultuer. Dizze priis waard 
ynsteld by it fyftichjierrich jubileum fan de Fryske Akademy yn 1988, mei as 
doel om studinten dy’t wittenskiplik ûnderwiis folgje oan te trunen om harren 
op Fryske tema’s te rjochtsjen. 
Foar de earstkommende omgong kinne der ûnderwilens wer skripsjes 
ynstjoerd wurde. Kenne jo guon dy’t in skripsje skreaun hawwe en dy’t oan 
de betingsten foldwaan kinne, wiis se dan op de skripsjepriisfraach. Dat jildt 
fansels ek foar deselden dy't noch in ûnderwerp foar harren einwurkstik kieze 
moatte. www.fryske-akademy.nl/skripsjepriis.  

New Perspectives on the 
Frisians in the Middle Ages
Op sneon 20 novimber ll. organisearre de Vereniging van 
Oudgermanisten yn ’e mande mei de Fryske Akademy en Tresoar har 
jierlikse Oudgermanistendag. De dei waard úteinlings online holden, en 
sa’n 50 minsken wiene oanwêzich, diels ek út it bûtenlân. 

Dit jier stie de dei hielendal yn it 
tema fan de midsiuwske Friezen. 
De Fryske Akademy wie goed 
fertsjintwurdige by de sprekkers: 
Nelleke IJssennagger-van der Pluijm 
('Multidisciplinary Approaches to a 
Maritime People’), Han Nijdam ('New 
Perspectives on Old Frisian Law') en 
Simon Halink (‘Þrǫndr í Gǫtu, Redbad 
of the Faroe Islands?
A Comparative Study of the 
Reception of the Germanic Past') 
joegen lêzingen.

Peter-Alexander Kerkhof sil de 
gelederen fan de Akademy fan 1 
desimber ôf fersterkje. Hy hold 
in lêzing oer 'Language, Law and 
Loanwords in Early Medieval Holland: 
The Question of the Dutch "Frisia 
Submersa" Revisited'. Boppedat 
waard Kerkhof tidens de Algemiene 
Ledegearkomste dy’t op it program 
folge ta foarsitter fan de Vereniging 
van Oudgermanisten keazen. In 
lokwinsk wurdich. 
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Utjeften
Literatuer fan Fryslân troch in rôze bril 

‘Do draachst de leafde oan’ / 
Jij draagt de liefde aan
Sneon 16 oktober wie de presintaasje fan de blomlêzing ‘Do draachst de 
leafde oan’. Literatuer fan Fryslân troch in rôze bril / Jij draagt de liefde 
aan, Literatuur van Friesland door een roze bril. 

It earste part fan ’e titel is ûntliend 
oan in fers fan Tsjits Peanstra. De 
poëzy en prozafragminten mei 
lesbyske, homoseksuele, biseksuele, 
transgender, ynterseksuele (LHBTY+) 
tematyk binne sammele troch in 
redaksjeteam mei Jelle Krol, Jantsje 
Post, Doeke Sijens, Janneke Spoelstra 
en Tsjerk Veenstra.

Der binne goed hûndert fragminten 
opnommen, ôfkomstich út wurk fan 
rom santich skriuwers. Frysktalige 

en oare streektalige gedichten 
en prozafragminten binne yn it 
Nederlânsk oerset. De fan oarsprong 
Nederlânsktalige fragminten binne 
oerset nei it Frysk. De âldste tekst 
is út ’e santjinde iuw. ‘Aan Elisene’ 
fan Titia Brongersma, de jongste 
opnommen skriuwer is Joël Hut, 
dy’t ferline jier debutearre mei de 
dichtbondel Börtersgrut. 

It inisjatyf foar de blomlêzing lei by 
Tresoar, de Afûk jout it boek út en 

Leeuwarden City of Literature stipet 
de útjefte. It boek is opnommen yn ’e 
Literêre Rigen fan ’e Fryske Akademy, 
Rige Minsken en Boeken, nû. 28. 

Redaksje: Jelle Krol, Jantsje Post, 
Doeke Sijens, Janneke Spoelstra 
en Tsjerk Veenstra.
Do draachst de leafde oan, Afûk, 
Ljouwert, 2021, 400 siden, 
Akademy-nûmer 28,  
ISBN 9789493159723. Priis: € 35.

Grammatika fan it Frysk fan Sealterlân 
Binnen de Fryske taalfamylje binne it Westerlauwersk Frysk (ús Frysk) 
en it Noard-Frysk goed beskreaun. It lytse oerbliuwsel fan it East-Frysk, 
it Frysk fan Sealterlân, komt lykwols al jierren oan ‘e krapperein, 
benammen wat it grammatikaal ûndersyk oanbelanget. Wat it 
net-grammatikale ûndersyk  oanbelanget hawwe Pyt Kramer en Marron 
Fort, beide gjin taalkundigen fan berop, ommers al net swak byspile. 
Pyt Kramer hat oars al in koarte grammatikale skets fan it Sealtersk 
skreaun. 

De Fryske Akademy hat it no op him 
nommen en bou it grammatikale 
fûnemint fan Kramer fierder út 

ta in folweardige grammatika. 
It projekt wurdt betelle troch it 
Niedersächsisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur en de 
gemeente Sealterlân. Ynearsten is 
der inkeld subsydzje jûn foar 2021, 
mei yngong fan 1 oktober, mar wy 
hoopje en tidigje derop dat de FA ek 
yn 2022-2024 dy jierlikse subsydzje 
takend krije sil. 

Us man yn Sealterlân is Henk 
Wolf, dy’t in oanstelling hat by de 
Oldenburgische Landschaft as 
wittenskiplik meiwurker foar it 

Sealterfrysk, mei in kantoar yn it 
Sealterlânske riedhûs. It projekt 
wurdt op dit stuit útfierd troch 
Bouke Slofstra fan taalburo Lingua 
Slofstra en Eric Hoekstra út ‘e Fryske 
Akademy wei. 
Dêrnjonken is op dit stuit ek 
stazjêre en studinte Dútsk (Carl-von-
Ossietzky-Univ. Oldenburg) Tessa 
Leppers ferbûn oan dit projekt. 
It leit yn ‘e bedoeling en meitsje de 
grammatika oan ‘e ein fan it projekt 
net inkeld beskikber yn it Dútsk, 
mar ek yn it Ingelsk. Idealiter wurdt 
de Ingelske ferzje taheakke oan 
it Taalportaal, dêr’t op dit stuit al 
grammatika's yn oanwêzich binne 
fan it Nederlânsk, fan ús Frysk en fan 
it Afrikaansk. Wy hoopje njonken it 
grammatikale ûndersyk ek omtinken 
te jaan oan ‘e taalsosjologyske stân 
fan saken en in bydrage te leverjen 
oan ‘e fersprieding fan ‘e kennis fan 
dizze lytste taal fan Europa. 

Twatalich plaknammeboerd 
Roomelse / Ramsloh
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Janneke Spoelstra draacht foar by 
de presintaasje fan de blomlêzing
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Broadening Perspectives in the 
History of Dictionaries and Word 
Studies, Cambridge Scolar 
Publishing, 2021, 360 siden, 
ISBN13 978-1-5275-7432-8, priis 
£63.99.

Broadening Perspectives in the History 
of Dictionaries and Word Studies 
Broadening Perspectives in the History 
of Dictionaries and Word Studies 
befettet fyftjin bydragen dêr’t de 
taalkundige en literêre grûnslaggen 
fan leksikografy en leksikology 

yn ûndersocht wurde. It boek is 
gearstald en redigearre troch Hans 
van de Velde (Fryske Akademy) en 
Frederic T. Dolezal en publisearre 
troch Cambridge Scholars Publishers. 
De artikels binne basearre op 
lêzingen jûn op de 10th International 
Conference for Historical 
Lexicography and Lexicology dy't yn 
juny 2019 yn Ljouwert plakfûn.

Yn twa bydragen nimt it Frysk 
in sintraal plak yn. Frits van de 
Kuip, Janneke Spoelstra en Willem 
Visser (allegearre Fryske Akademy) 
jouwe in histoarysk oersjoch 
fan de leksikografy fan it Frysk. 
Andreas Deutsch giet yn op de 
Fryske rjochtstaal yn it Deutsches 
Rechtswörterbuch.
Dêrneist befettet it boek stúdzjes 
fan Kroätyske, Tsjechyske, Ingelske, 
Grykske en Turkske histoaryske 
wurdboeken, fan twatalige 

Russysk-Tadzjykske terminologyske 
wurdboeken, fan de leksikografy 
fan it Faroers en fan it Sineesk en 
oer lûdneibauwen yn histoaryske 
wurdboeken. Der is in soad 
omtinken foar de digitalisearring 
fan wurdboeken en de bondel 
ferbredet de krityske perspektiven 
op de stúdzje fan manuskripten 
en printe artefakten, wurdboeken 
en standertfariëteiten, biografyen; 
bibliografy en tekstanalyzes, 
wurdboekproduksje en korpus- en 
digitale analyzes.
De kartoteek fan it Wurdboek fan  
de Fryske Taal is de blikfanger op  
'e flap. 

Jouwert Jouwertsma 

Lang haw 'k net nei  
skoalle west
Teksten en fersen fan Jouwert Jouwertsma (1857-1889), besoarge en 
ynlaat troch Rients Aise Faber.

Yn dit boek stiet Jouwertsma syn 
wurk as skriuwer en dichter sintraal. 
Syn ‘gewoane’ libben wurdt ûnder 
mear beskreaun yn it boek Stimmen 
út in doarpsferline.

Troch histoarysk tafal binne 
Jouwertsma syn hânskriften bewarre 
bleaun en hûndert jier letter pas 
wer foar it ljocht kommen. Dat 
wurk foarme in rike oanfolling op 
syn publisearre Fryske wurk lykas 
de Soldate-brieven en syn bydragen 
oan de dichtbondel It jonge Fryslân.
Jouwertsma hearde ta de Fryske 
‘folksskriuwers’. Hy is in moai 
foarbyld fan hoe’t it Frysk ta libben 

kaam by it gewoane doarpsfolk 
yn ’e 19de iuw. Tagelyk mei dy 
opkomst fan it Frysk wie der in soad 
strideraasje oer it leauwe yn guon 
doarpen, ek yn Jouwertsma syn 
berteplak Skearnegoutum. 
Mei in belutsen hert en in kritysk 
each folge hy dy striid en oare 
ûntjouwingen yn syn tiid.
It boek is presintearre op ’e 
Akademy-dei en útkommen yn ’e 
Iduna-rige, rige fan njoggentjinde-
iuwske teksten fan de Fryske 
Akademy ûnder redaksje fan Piter 
Boersma, Ernst Bruinsma, Goffe 
Jensma, Meindert Reitsma en 
Janneke Spoelstra. 

Jouwert Jouwertsma. Lang haw 
'k net nei skoalle west, Besoarge 
en ynlaat troch Rients Aise 
Faber, Hispel, Loenen aan de 
Vecht, 2021, 208 siden, ISBN : 
9789074516433, priis € 19,50
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Oanbieden earste eksimplaar oan direkteur- 
bestjoerder Dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm.
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Bondel ferskynd: 

Wergild, Compensation and Penance. 
The Monetary Logic of Early Medieval 
Conflict Resolution
Under redaksje fan Lukas Bote, Stefan Esders (Freie Universität Berlin) 
en Han Nijdam (FA) is fan it simmer in ynternasjonale bondel ferskynd 
by útjouwerij Brill yn de rige Medieval Law and Its Practice. De trettjin 
auteurs beljochtsje it fenomeen ‘werjild’ fanút ferskate perspektiven. 

‘Werjild’ wie it systeem dat yn hiel 
iermidsiuwsk Europa en yn in 
soad parten fan de wrâld bestie 
om deaslach goed te meitsjen en 
wraak ôf te keapjen. De dieder en 

syn famylje betellen in fêststeld 
bedrach oan de neiste sibben fan it 
slachtoffer en herstelden sa de frede 
tusken de twa famyljes. 

Wergild, Compensation and 
Penance. The Monetary Logic of 
Early Medieval Conflict Resolution
Brill, Leien, 2021, 328 siden, 
ISBN: 978-90-04-31510-5 
Priis € 143

Histoarikus prof. dr.  
Hans Mol krijt earebondel
Histoarikus prof. dr. Hans Mol waard woansdeitemiddei 14 july ll. yn 
syn wenplak Boalsert oerraske mei de oanbieding fan in earebondel 
mei de titel Macht, bezit en ruimte. Dizze bondel wurdt him oanbean om 
syn emeritaat te markearjen as bysûnder heechlearaar ‘Skiednis fan de 
Fryske lannen yn de midsiuwen’ oan de Universiteit Leien, in posysje dy’t 
er sûnt 2003 út namme fan de Fryske Akademy beklaaid hat. 

Yn totaal leveren 40 kollega’s út 
binnen- en bûtenlân in bydrage 
oan de bondel. De artikels binne 
te beflappen ûnder fjouwer 
tema’s: Macht en bestjoer, 
Tsjerke en memoarje, Geastlike 
ridderoardes en krústochten, en 
by eintsjebeslút HisGIS (Historisch 
Geografisch Informatie Systeem). 
De bydragen dekke op dizze wize de 
oandachtsfjilden dêr’t Hans Mol him 
yn ’e rin fan syn lange wittenskiplike 
karriêre op talein hat, en dy’t gear te 
fetsjen binne ûnder de haadtitel fan 
it boek: Macht, besit en romte.

De bydragen yn de bondel 
binne net allinne in oade oan de 
histoarikus Mol, mar ek oan de 
longue durée yn de skiednis: it 
lânskip dat mar hiel stadichoan 
feroaret, de rjochtsynstellings en 
machtsstruktueren dy’t iuwenlang 

yn stân bliuwe, kastielen, kleasters 
en oare gebouwen dy’t iuwenlang 
bestean bliuwe, koartsein al dy 
fûneminten fan de wrâld dêr’t wy 
ús yn bewege en dy’t faak in lange 
foarskiednis hawwe. 

Yn in - troch de koroanamaatregels 
- lyts fermidden krige Hans Mol 
de bondel oerlange út hannen 
fan inisjatyfnimmend redakteur 
Kaj van Vliet yn de monumintale 
Broeretsjerke fan Boalsert. In 
tapaslik en sfearfol plak. 

De bondel waard finansjeel stipe 
troch it Frysk Akademyfûns, it 
H.P.H. Jansen Fonds, it Keninklik 
Frysk Genoatskip, de Ottema-
Kingma Stichting, it Professor Van 
Winterfonds en de Ridderlijke 
Duitsche Orde Balije van Utrecht. 

Vliet, Kaj van (Utrechts Archief), 
Hildo van Engen (Streekarchief 
Langstraat Heusden Altena) en 
Han Nijdam (Fryske Akademy) 
(redactie).  
Beeldredactie  Martha Kist 
(Tresoar). Macht, bezit en ruimte. 
Opstellen over de noordelijke 
Nederlanden in de middeleeuwen. 
Verloren, Hilversum, 2021, 640 
siden, ISBN 978 90 8704 875 4, 
Akademynûmer: 1123. Priis € 39,-
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Genealogysk 
Jierboek 2021
Ein novimber is it Genealogysk 
Jierboek 2021 presintearre.  
Yn dit jierboek bydragen fan 
Ida Verhaar - Parenteel van 
Gerrit Robberts Radijs, Jan de 
Vries - Blom fan Hylpen, Jan 
Borleffs - Het nageslacht van 
Hillebrand Croes uit Leeuwarden 
en Jan T. Anema – Hibma. De 
Fryske Rie foar Heraldyk slút dit 
jierboek wer ôf en docht dit mei – 
Wapenregistraasje. 
 

Ype Brouwers, Harmen Hoekema, Jelle de jong, Anne Hielke Lemstra 
en Pieter Nieuwland; heraldysk meiwurker: Rudolf J. Broersma (red.) 
Genealogysk Jierboek 2021, Fryske Akademy/Afûk, Ljouwert, 2021, 280 
siden, Akademynûmer 1132, ISBN 978-94-93159-76-1. Priis: € 32,50

136 genealogysk jierboek 2021136

137

genealogysk jierboek 2021

hibma

tekening C.E.G. ten Houte de Lange

jan t. anema

Hibma

Inleiding

De naam Hibma 
Dit doopsgezinde geslacht1 ontleent zijn naam aan Hib(be)ma-state te Hiaure (Westdongeradeel). De geslachtsnaam Hibma of Hibbema is afgeleid van de voornaam Hibbe met het in Friesland gebruikelijke achtervoegsel -ma. De betekenis hiervan is niet geheel zeker, maar algemeen wordt aangenomen dat het een genitivus pluralis is, zodat de betekenis is: de nazaten of volgelingen van Hibbe. De voornaam Hibbe is de verkorting van een tweestammige Germaanse naam, bestaande uit het woord hild-, dat strijd betekent en een tweede element -bert of -brecht, dat schitterend betekent (cf. het Engelse bright). De betekenis is dus iets in de trant van ‘schitterend in de strijd’. Taalkundig is Hibbe dezelfde naam als Hidde; bij de eerste naam is de b van brecht dominant, bij de tweede de d van hild. In de naamgeving worden Hibbe en Hidde echter als verschillende namen beschouwd. Het is opmerkelijk dat in de tijd waarin de achternamen verplicht werden gesteld (1811-1812) verwarring optreedt, zodat een tak van het onderhavige geslacht de naam Hiddema aanneemt, terwijl sommige dragers van een familienaam Hidma of Hiddema ook wel als Hibma verschijnen. 

Staten Hibbema of Hibma
Winkler noemt twee staten met de naam Hibma of Hibbema, te Hiaure en te Oosterbierum.2 D.J. van der Meer noemt ook nog een Hebma-sate te Anjum (Oostdongeradeel).3 Op de kaart van Eekhoff 4 en in de stemkohieren van 1640 vinden we die sate terug, nabij Ezumazijl, als Hobma (Anjum stem 34), later in de kohieren Hobbema genoemd. 

1   Pas in de loop van de 18e eeuw gaan sommige takken over tot de gereformeerde (i.e. hervormde) kerk.
2   J. Winkler, Friesche Naamlijst - onomasticon frisicum (Leeuwarden 1898).3   D.J. van der Meer, ‘Namen van staten en saten in Friesland’ Fryske Plaknammen XIII (1962), pag. 60-93. 
4   W. Eekhoff, Nieuwe atlas van de provincie Friesland (Leeuwarden 1849, reprint ’s-Gravenhage/Leeuwarden 1970).

Fryske ferzje yn Speakaboo-app 
foar logopedisten beskikber 
Alle Frysktalige bern yn Fryslân groeie meartalich op. Meastal 
giet dat goed, mar dat is net altiten sa en dy bern wurde dan faak 
trochferwiisd nei in logopedist. Logopedisten krije pas in goed byld 
fan de taal- en spraakûntjouwing fan meartalige bern as sy dy bern 
yn al harren talen ûndersykje kinne. Oant koartlyn wiene der gjin 
logopedyske ynstruminten foarhannen om de klankferwerving by jonge 
Frysktalige bern te ûndersykjen. Dêrom is der no in Fryske ferzje fan de 
Speakaboo-app ûntwikkele. 

Spraakûntwikkeling by 
Frysktalige bern
Speakaboo is in fergese app fan 
Kentalis. De app wurdt troch 
logopedisten as observaasje-
ynstrumint ynset om op boartlike 
wize de spraakûntjouwing fan 
meartalige bern te ûndersykjen. Mei 
allinnich in Nederlânske test krijt in 
logopedist gjin folslein byld fan de 
spraakûntjouwing by in Frysktalich 
bern. Dêrneist is noch nea goed 
ûndersocht hoe’t de klankferwerving 
by Frysktalige bern ferrint. Sûnder 
dy kennis is it dreech om op in 
betroubere wize spraaksteurnissen 

te diagnostisearjen en goed te 
behanneljen. Jelske Dijkstra fan 
de Fryske Akademy hat dêrom in 
Fryske ferzje fan de Speakaboo-app 
ûntwikkele, dy’t fergees beskikber is 
foar logopedisten.

Fryske ferzje Speakaboo-app
De Fryske ferzje is yntusken 
tafoege oan alle oare talen 
yn de Speakaboo-app: 
www.kentalis.nl/speakaboo. De 
ûntwikkeling fan de Fryske ferzje is 
troch Stichting De Friesland mooglik 
makke. De Speakaboo-app wurket 
op sawol in Android-tablet as iPad.

Grutskalich ûndersyk nei Fryske 
en Nederlânske klankferwerving
De Speakaboo-app sil de kommende 
jierren brûkt wurde yn in 
grutskalich ûndersyk nei de Fryske 
en Nederlânske klankferwerving 
fan jonge Frysktalige bern. Op dy 
wize ha logopedisten net allinnich 
in standerdisearre ynstrumint 
yn hannen om de fonologyske 
ferwerving fan jonge Frysktalige 
bern ûndersykje te kinnen, mar ek 
betroubere ynformaasje oer de 
folchoarde fan klankferwerving fan 
it Frysk. Dat jout logopedisten goede 
hânfetten by de terapy fan dy bern. 
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Kategory jongerein 13 o/m 21 jier

Op ‘e stoomboat en mei de stêf yn de hân

Komme Sinteklaas en Pyt yn it prachtige Fryslân

Sint wit net wêr’t hy as earste sjen moat

Dan freget Pyt ynienen: wat is dat?

 
It binne de bern oan wâl

Se steane werklik oeral

Stik foar stik sjonge en swaaie sy nei Sinteklaas

Dat wurdt beleanne mei wat pipernuten en spekulaas

 
Ienkear yn it Pitehûs sjocht Sint op de mail

Hy sjocht derby in bytsje heal

Ut Spanje krijt hy in hiel ûngelokkich berjocht

It grutte boek fan Sinteklaas leit noch op it oanrjocht

 
Sint giet hielendal te kear

Hy wit it even net mear

Hy stjoert Reispyt mei it fleantúch nei Spanje

En komt mei it boek gau werom nei Oranje

 
Hy iepenet it boek en nimt de tiid

Om te sjen wat der yn in grutte boek stiet

De Piten pakke gau de kado’s yn

En bringe dan pakjes nei de bern ta troch waar en wyn

 
Nei it besoargjen binne de piten wurch en foldien

Alle pakjes binne oankaam by elkenien

Alle bern wurde wekker en gean gau nei ûnderen ta

Om te sjen wat sy fan Sint en Pyt krigen ha

 
Boartersguod, wat iten of wat oars fan ús Pytsje

Do silst der yn alle gefallen fan genietsje

Ik hoopje dat de kado’s nei it sin binne

Want dan hoech ik net wer nei de winkel ta te rinnen

 
Foardat ik wer nei Spanje gean mei myn skip

Ha ik noch ien lêste boadskip

Bliuw sûn en doch leaf tsjin elkenien

Dan komme myn Piten takom jier wer troch de 

skoarstien
 
Ik winskje jo in noflike Sinteklaas!

 
Freonlike groetnis,
Sint en de Pitebaas

Erwin van den Bosch út Harkema

Sinteklaas gedichte- 
wedstriid
Nei oanlieding fan de lansearring fan it nije online 
taalportaal Frysker.nl hawwe de Fryske Akademy en 
de Provinsje Fryslân in sinteklaasgedichtewedstriid 
foar jong en âld organisearre. De gedichten binne 
beoardiele troch in deskundige sjuery, besteande út 
Eric Hoekstra (Fryske Akademy), Nienke Jet de Vries 
(Provinsje Fryslân) en de Fryske dichter Sigrid Kingma. 

Kategory bern o/m 12 jier

Ik ha hjoed myn skoech set,

ik krige in spul  
en myn broerke in pet. 

Doe kaam Sinteklaas  

by ús yn ‘e klasse,
Mar de Piten wiene wiet,  

want sy stûnen yn in plasse

Gelokkich wie der in handoek en 

makken se har drûch,

Oan ‘e ein fan ‘e dei  

gongen se wer, doeg, doeg!

En dan let yn ‘e jûn, wie it 

pakjesjûn,
Yn myn gedicht stie bliuw sûn!

Brecht Bolink fan de  

St. Gregoriusskoalle yn Blauhús

Kategory folwoeksenen

Leave Sint,

It waard tiid dat ik wer ris betocht
wat Sint en Pyt my skinke moatte.
Fan tefolle spul ha ik myn nocht,
ik hoech gjin letters of sûkerlatten.

Gjin boudoaze, gjin legohûs,
gjin keatseballen yn in netsje,
want ik sit mei korona thús:
allinnich keatse is gjin pretsje.

Gjin pop mei plestik in it hier,
gjin selstest om myn feint te tútsjen,
fan snobbersguod wurd ik te swier
(no ja, in inkeld pipernútsje...).

Dus Sint, ik sis jo sûnder sjêne:
smyt no myn skuontsje mar net fol
want ik sit hjir yn karantêne,
mar grutte winsken haw ik wol.

Ik winskje geduld, ja, in hiel soad,
oant lju wer freonlik tegearre rinne
en in griene, sûne, bliere wrâld,
wêr minsken net in koade binne.

Titia Lindeboom út Minnertsgea

Skriuwsto it moaiste 
Fryske sinteklaasgedicht?

sinteklaasgedichtewedstriid

De ynstjoeringen wurde beoardiele troch in deskundige sjuery. Der binne moaie prizen te winnen. 
De priiswinners wurde bekend makke op 4 desimber 2021.

Frysker.nl

Fertrousto dy net mei it Frysk? By it skriuwen fan dyn 

gedicht kinst gebruk meitsje fan www.frysker.nlwww.frysker.nl. 

It nije online taalhelpmiddel fan de Fryske Akademy.

Stjoer dyn sinteklaasgedicht foar 1 desimber nei frysker@fryske-akademy.nl
frysker@fryske-akademy.nl 

Fermeld derby dyn namme, postadres, e-mail-adres, telefoannûmer, leeftiid en evt. skoalle.

Op de foarholle ferskynt in tear
Sint hat gjin ynspiraasje mear
Sint kin wol wat help brûke
fan Friezen út eltse hoeke
Jong en âld, help Sint in hantsje
mei in gedicht, gewoan ien kantsje
De bêste dichters kinne winne
dus doch mei en pak dy pinne!

De Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân 
organisearje in Fryske gedichtewedstriid 
foar jong en âld mei prizen yn ferskate 
leeftiidskategoryen.
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11e Dei fan de Fryske Taalkunde
Tongersdei 25 novimber en freed 26 novimber wie de 11e edysje fan de 
Dei fan de Fryske Taalkunde. Wy hiene lykwols safolle lêzingen dat it 
gjin Dei mar Dagen waarden. Op in stuit hiene wy 18 lêzingen. Fanwege 
de Covid-pandemy moasten wy lykwols yn in let stadium oerskeakelje 
fan fysyk op digitaal, en doe lutsen doch guon lêzingjouwers har werom. 
Dêrby wiene spitigernôch ek de lju fan it Frjentsjerter wurdboek, mar 
wy binne mei har ôfpraat om letter, as alles wer normaal is, doch 
noch ris omtinken oan it Frjentsjerter wurdboek te jaan, of yn goed 
Frjentsjertersk: Franeker Woardeboek, sjoch https://genoatskap.fr/.  

De tongersdei begûn mei twa 
lêzingen oer geslacht, gender, 
dat tsjintwurdich in hot issue is. 
Henk Wolf (Gemeinde Saterland & 
Univ. Oldenburg) brocht glandnije 
gegevens boppe wetter dy’t ljocht 
skynden op ‘e fraach hoe’t geslacht 
ferkavele wurdt yn taal. Dêrby 
beynfloedzje grammatika, pragmatyk 
en kulturele psycholinguistyk inoar. 
De iene kear hoecht bygelyks froulik 
slachte net oanjûn te wurden, de 
oare kear krekt al, en dat hinget gear 
mei morfosyntaktyske faktoaren. 
Janneke Spoelstra (FA) hie dêrnei in 
lêzing oer hoe’t útdrukkingen om 
oars wêze en lhbti+/lhbty+ hinne yn 
it Online Nederlânsk-Frysk Wurdboek 
behannele wurde. 
Nei de kofje hie Jirayu Tharincharoen 
(Univ. Erlangen-Nürnberg) in lêzing 
oer it brûken fan it Sealtersk en 
oare talen op Sealterske wikipedia-
siden. De lêzing sleat moai oan by 
it FA-projekt, úteinset op 1 oktober, 
om in grammatika fan it Sealter Frysk 
te skriuwen (sjoch dizze edysje fan 
UDS). 

Dêrnei hie Christoph Winter (Univ. 
Kiel) in nijsgjirrige lêzing oer hoe’t 
de Noardfryske taal it absolute 
oriïntearringsfermogen fan ‘e 
sprekkers wjerspegelet. Yn dy lêzing 
kamen kulturele psycholinguistik en 
taalkunde byinoar. En sa hiene wy 
foar it middeisskoft al lêzingen hân 
oer alle trije de talen fan ‘e Fryske 
taalfamylje: ús Frysk, Sealter Frysk en 
Noardfrysk. 
Nei it skoft presentearre Wilbert 
Heringa (FA) it rapport oer it 
Súd-Lauwerslânsk, de taal sprutsen 
yn it grinsgebied tusken Fryslân 

en Grinslân eastlik fan Kollum. It 
Pompstersk (fan Kollumerpomp) 
wurdt sprutsen yn dat gebied. De 
presentaasje joech oanlieding ta  
wiidweidige diskusje oer hoe’t dat 
wichtige ûndersyk no fuortset wurde 
kin. Sannah Debreczeni (Univ. Grins) 
liet dêrnei sjen hoe’t taalhâlding 
fan ynfloed is op fersteanberens. 
Wa’t negatyf tinkt oer in frjemde 
taal (yn dit gefal it Frysk), sil der ek 
minder fan ferstean. As ôfsluting 
fan ‘e earste kongresdei hie Reitze 
Jonkman in moaie histoaryske lêzing 
oer hoe’t it idee fan it Frysk as taal 
troch de iuwen hinne feroare en 
neier ynfolle is. 

De twadde dei, freed, sette útein 
mei twa lêzingen op it mêd fan it 
ûnderwiis. Remco Knooihuizen 
(Univ. Grins) presentearre in moai 
gearwurkingsprojekt mei ûnderskate 
Noarske taalkundigen oer meartalige 
skriuwfeardichheid. It plan is om 
de Noarske situaasje te ferlykjen 

mei de Fryske. Dêrnei presentearre 
Miruna Lucaci (Univ. Grins) mei út 
namme fan Joana Duarte (Mercator/
FA/Stenden) in lêzing oer it ferbân 
tusken taalhâlding en taallearen. 
Nei de kofje wiene der twa fraaie 
teoretyske lêzingen fan Jan Don 
(Univ. Amsterdam) en Bouke Slofstra 
(taalburo Lingua Slofstra), folge 
troch de presintaasje fan frysker, 
troch deputearre Sietske Poepjes en 
FA-direkteur Nelleke IJssennagger. 
Op frysker kin men Fryske teksten 
kontrolearje op stavering en 
grammatika, Nederlânske teksten 
oersette litte nei it Frysk ta en de 
betsjutting fan wurden opsykje. 
Nei de kofje joech Fardau 
Visser (Univ. Grins) in lêzing 
oer de foarspellers fan Fryske 
skriuwfeardigens. Dêrnei kaam in 
lêzing oer de juridyske posysje fan 
minderheidstalen troch advokaat 
Zoha Bayat (Univ. Utrecht), yn 
‘e mande mei Rutch Kircher 
en Hans van de Velde (FA). De 
twadde dei waard ôfsletten mei in 
lêzing út Texas, Amearika oer de 
lûdskombinaasjes fan benammen it 
Âldfrysk. 
Alsa hiene wy in moai programma 
mei sprekkers út Nederlân, Dútsklân, 
Noarwegen en Amearika, en alle trije 
talen fan ‘e Fryske taalfamylje krigen 
har gerak. 
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Taalweb wurdt Frysker 
De Fryske Akademy hat sûnt 19 novimber in nije website mei 
taalhelpmiddels: Frysker. Frysker is de opfolger fan Taalweb. Mei funksjes 
as Sykje, Stavering hifkje en Oersette liket it as giet it om itselde mar 
dan yn in oar jaske, mar dat is net sa: it ûntwerp en de technyk fan 
Frysker binne hielendal nij.

Taalweb seach yn 2015 it ljocht en 
foldie net mear oan de hjoeddeistige 
easken. It ûntwerp wie datearre, 
it wie net sa brûkersfreonlik, 
de technyk wie foar it goede 
funksjonearjen in obstakel wurden 
en de wurdlisten, wurdboeken, 
teksten foar Oersetter ensfh. wiene 
sûnt 2015 amper of net mear fernijd.
Dy tekoarten waarden ek bûten de 
Fryske Akademy opmurken, ûnder 
oaren troch BW H ontwerpers út 
Ljouwert. Dit bedriuw socht kontakt 
mei de Akademy mei it foarstel om 
ris te besjen oft Taalweb ferbettere 
wurde koe. Dat telefoantsje waard 
oangrepen om te ûndersykjen 
oft der ek mear mooglik wie. De 
provinsje Fryslân wie posityf en 
stelde jild beskikber foar in nije 
website. Ek de âlde Taalweb-
partners (Gridline, bouwer fan de 
staveringshifker en Maarten van 
Gompel, ûntwikkeler fan Oersetter) 
wiene entûsjast om mei te dwaan.

Yn it foartrajekt fan Frysker is earst 
tiid stutsen yn it neitinken oer it 
ûntwerp (technysk en ‘look-and-feel’). 

Yn it nije ûntwerp is de brûker it 
útgongspunt: wat wol dy sjen. It âlde 
Taalweb wie dêrfoaroer alderearst 
mear it presintearjen fan wat de 
Fryske Akademy oan data beskikber 
hie; oan hoe’t de brûker siket en wat 
er witte wol wie minder tocht.
Op de Fryske Akademy wie foar it 
útein setten fan it projekt al hiel wat 
foarwurk dien mei it klearmeitsjen 
fan de eigen data en systemen: 
de brûkte digitale wurdboeken 
wiene konvertearre nei itselde 
technyske systeem en ek oare 
data wie uniformearre. In foarbyld 
dêrfan is it yn alle wurdboeken en 
-listen lykskeakeljen fan taalkundige 
beneamingen. Fierder wie der 
ek al wurke oan it automatysk 
publisearjen fan updates (nije 
wurden en ferbetteringen). Dat 
hiele systeem waard de basis foar in 
saneamde ‘service’, in yngong op ús 
data. Fan dy service makket de nije 
website fan Frysker gebrûk by de 
sykopdrachten dy’t brûkers ynjouwe. 
De syksoftware past dêrby hieltyd 
ynboude strategyen ta om de meast 
relevante ynformaasje 

op te heljen en te presintearjen.

Neist de fernijingen oan de 
wurdboekkant, is de staveringshifker 
ek oanpakt. Dat is dien troch 
taaltechnologysk bedriuw Gridline 
út Amsterdam. Yn de fernijde 
hifker is technyk opnommen dy’t 
by it kontrolearjen fan de stavering  
gebrûk makket fan grammatikale 
ynformaasje om sa bettere 
suggestjes foar ferbettering te jaan. 
De Oersetter is ek gâns ferbettere 
en makket no gebrûk fan Neural 
machine translation. “Dy technyk 
makket dat de Oersetter folle better 
yn steat is om de bredere kontekst 
efter in sin te begripen,” seit Maarten 
van Gompel fan it KNAW Humanities 
Cluster, dy’t de fernijing fan dit 
programma foar syn rekken naam. 
De resultaten binne bemoedigjend 
en kinne skoan meunsterje mei oare 
oersetwebsites.

Frysker is klear en alle partners sjoch 
werom om in moai en ynspirearjend 
trajekt fan ideeën útwikselje, 
ûntwerpe en ûntwikkelje. It is no oan 
de brûker om mei help fan Frysker 
fertrouder mei it Frysk te wurden.
Kontakt: frysker@fryske-akademy.nl
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VirtuLApp
Yn novimber hat VirtuLApp (Virtual Language App) yn Ljouwert de 
projektresultaten presintearre mei’t it projekt nei goed trije jier nei 
de ein rint. It projekt biedt ynformaasje, foarbylden út de praktyk en 
learmiddels oan dy’t learkrêften brûke kinne op de basisskoalle. Yn hiel 
Europa hawwe learkrêften nammentlik te krijen mei in grut taalferskaat 
yn de klasse. In protte learkrêften wolle graach mear dwaan mei al dy 
talen, mar witte net rjocht hoe’t sy minderheidstalen en migrantetalen 
belûke kinne. VirtulApp foarsjocht yn harren fraach nei mear kennis en 
middels dêrfoar. 

Kennis, foarbylden en learmiddels
Yn it digitale hânboek stiet in soad 
ynformaasje oer meartalich lesjaan. 
Sa binne yn de rin fan it projekt 
fragen fan learkrêften sammele 
en yn filmkes beäntwurdzje 
ferskate eksperts dy ‘frequently 
asked questions’. Fierders toane 
learkrêften, âlden en skoalhaden 
yn de didaktyske fideo’s foarbylden 
út de praktyk fan skoallen mei in 
meartalige oanpak.
Der binne ek learmiddels beskikber 
makke om te brûken. Sa is der 
in leechdrompelige kwis foar 
learkrêften oer taalferskaat en 
meartaligens. Boppedat is de 
meartalige game BabelAR makke 
mei it doel om bern de wearde fan 
harren taal/talen sjen te litten en 
harren taalkennis te aktivearjen. De 
game is foar bern tusken de 7-12 jier 
âld en kin spile wurde yn fjirtjin talen, 
ek yn it Frysk en Nederlânsk. Bern 
gean op aventoer mei it meunsterke 
Babel, dy’t it ûnthâld kwyt is en 
allegearre talen trochinoar praat. Yn 
teams kinne de bern Babel helpe mei 
harren eigen taalkennis. In learkrêft 
hat sadwaande mei VirtuLApp de 

kennis en middels om meartaligens 
wolkom te hjitten yn de klasse.

Nominaasjes en prizen
It is moai dat in soad learkrêften 
en edukatyf personiel it projekt, de 
fideo’s, kwis en BabelAR fûn hawwe. 
Troch koroana binne meardere 
aktiviteiten online organisearre. Dat 
hat as foardiel hân dat der in grut 
publyk oer hiel Europa oanwêzich 
wie en dat de webinars werom te 
sjen binne. Boppedat is it prachtich 
dat VirtuLApp – en BabelAR – in pear 
kear nominearre is en sels yn de 
prizen fallen is. Sa wie it ûndersyk 
fan stazjêres Engelina Smeins en 
Kirsten Wildenburg nominearre 
foar de LC-Awards en wie BabelAR 
nominearre foar de Belgian Game 
Awards 2021. Foar de Henry van de 
Velde Awards 21 (Belgyske priis foar 
design) hat BabelAR in priis wûn yn 
de kategory fan digitale produkten. 
Der kin teffens oant 23 desimber 
stimd wurde foar de publykspriis. 
As lêste hat VirtuLApp de twadde 
priis wûn fan it Europees Talenlabel. 
Allegearre binne in poerbêste 
ûnderskieding fan it projekt! 

Ta eintsjebeslút
Alle resultaten – it digitale hânboek 
mei de didaktyske fideo’s en 
faakstelde fragen, de kwis en de 
game BabelAR – binne fergees te 
ferkrijen op de projektwebside. 
Dy sil de kommende jierren online 
beskikber bliuwe foar elkenien dy’t 
mear dwaan wol mei taalferskaat. 
Nijsgjirrich? Jo binne wolkom op 
https://virtulapp.eu/ 

Oan it projekt, dat stipe is troch it 
Europeeske Erasmus+ programma, 
wurkje fjouwer partners út België, 
Ierlân en it Baskelân en Mercator 
Europeesk Kennissintrum is 
koördinator. 
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Personalia

Nije meiwurkers
Wy hawwe de ôfrûne moannen 
in tal nije kollega’s wolkom hjitte 
kinnen. Sy stelle har koart foar.

Simon Halink hat him as 
kultuerhistoarikus talein op 
it bestudearjen fan nasjonale 
bewegingen en de ûntwikkeling 
fan nasjonale identiteiten yn de 
'lange njoggentjinde iuw' (sa. 1789 
-1914 ). Hy promovearre yn 2017 
oan de Ryksuniversiteit Grins mei 
in proefskrift oer Aldnoardske 
mytology en nasjonale kultuer op 
Yslân, en hat sûnt dy tiid wurksum 
west as postdoktoraal ûndersiker 
oan de Universiteit fan Yslân en 
as universitêr dosint Moderne 
Geschiedenis yn Leien. Oan de 
Fryske Akademy sil er ûndersyk 
dwaan nei it ûntstean fan in 
Fryske nasjonale identiteit yn de 
njoggentjinde en tweintichste iuw, 
yn de bredere kontekst fan de 
Europeeske kultuerskiednis.

Evelyn Bosma wurket as 
postdoktoraal ûndersiker op in 

projekt oer meartalige geletterdheid. 
Sy sil ûndersykje hoe't it yn 'e holle 
wurket by minsken dy't twa talen 
lêze kinne.

Fenna Bergsma sil ferskate 
taalkundige fenomenen fan it 
Frysk fergelykje mei oare West-
Germaanske talen, benammen it 
Nederlânsk en it Dútsk. Dêr besiket 
hja mear te witten te kommen oer de 
teory fan morfology en syntaksis, dus 
oer de struktuer binnen wurden en 
de struktuer tusken wurden. 

Foarbylden fan fenomenen wêr’t hja 
nei sjen sil binne de twa farianten 
fan ynfinitiven (rinn-e en rinn-en), 
adposysjes en de kombinaasje fan 
adposysjes (oant de râne ta) en 
tiidwurden (ek yn oparbeidzjen mei 
Anne Merkuur).

Anne-France Pinget is yn septimber 
2021 begûn as postdoktoraal 
ûndersiker taalwittenskip oan de 
Fryske Akademy. As lid fan it projekt 
'Laboratoariumsosjolinguistyk en 

de taalsituaasje yn Fryslân' is se 
belutsen by de ûntwikkeling fan 
laboratoarium- en eksperiminteel 
sosjolinguistysk ûndersyk. Se 
wurket ek as universitêr dosint oan 
de Universiteit Utrecht. Har 
saakkundigens leit op it mêd fan 
sosjolinguistyk (lûdferoaring, 
imitaasje, taalhâlding), sosjofonetyk 
en it learen fan in twadde taal 
(taalbelied, aksint, hâlding).

Nika Stefan is taalkundige 
mei ekspertize op it mêd fan 
taalfariaasje, taalkontakt en 
taalferoaring. Har proefskrift, dat 
se takom jier ferdigenje sil, giet 
oer (de fariaasje yn) it sprutsen 
Frysk en ferskillen tusken de 
sprekkers (L1/L2, ferskillende 
nivo’s fan taalbehearsking). By de 
Fryske Akademy sil Nika meiwurkje 
oan ferskate taalkundige en 
taalsosjologyske projekten, lykas 
‘Taalgebrûk yn Fryslân’ en ‘Accent 
recognition in Fryslân’. 

Ferstoarne leden
De Fryske Akademy hat tynge krige fan it ferstjerren 
fan de neikommende leden: 

18 july 2021: 
Pieter Woudwijk, Drachten, 85 jier. Lid sûnt 2001. 

2021
J.J.M. van Gent, Leiden. Lid sûnt 1991. 

19 septimber 2021: 
Ds. Pauwel Datema, Vollenhove, 93 jier. Lid sûnt 1968. 

5 oktober 2021: 
Bareld de Vries, Raerd, 87 jier. Lid sûnt 1991.

Feroarings  
yn Akademy- 
gremia

Ried fan Tafersjoch 
Op 1 oktober 2021 is 
in ein kommen oan de 
beneamingstermyn fan foarsitter 
Jacob Fokkema en Houkje 
Rijpstra. By de Nijjiersgearkomst 
yn jannewaris sille wy ôfskie 
nimme fan beiden. Seerp Leistra 
is op dit stuit waarnimmend 
foarsitter.
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Nije Akademy- 
leden
Yn 2021 waarden 
Sytske de Boer, 
Siebren Dyk, 
Stéphane Lebeck 
en Steven Sterk ta 
lid beneamd. Sytske de Boer 

Siebren Dyk Steven Sterk

Nea mear honger en natuer ynklusyf 
Produktiviteitsgroei en duorsumens yn de Fryske suvelsektor, 1945 -2020
Grutte rol regionale organisaasjes 
by transysjes yn de Fryske 
suvelsektor 
De Fryske suvelsektor feroare nei 
1945 yngripend. Lytse suvelfabriken 
en melkfeehâlderijen waarden 
grutskalige bedriuwen. Hânmjittich 
wurk waard op grutte skaal 
meganisearre. De produktiviteit 
naam bot ta, wylst it tal boeren en 
wurknimmers bot ôfnaam. Tagelyk 
hie de produktiviteitsstiging in 
neidielige ynfloed op de natuerlike 
omjouwing. De miljeufersmoarging 
naam ynearsten ta, it lânskip waard 
minder ferskaat, en de biodiversiteit 
yn it agrarysk gebiet naam ôf. 

Dy kearsiden steane no folop 
yn de publike belangstelling, sa 
docht bliken út boereprotesten en 
diskusjes oer klimaatferoaring. 
Tagelyk is der in lûde rop om 
sirkulêre en natuerynklusive 
produksje fan iten. Regionale 
aktoaren spylje in hieltyd gruttere 
rol by it realisearjen fan dizze 
duorsumenstransysje. It is lykwols 

ûndúdlik hokker rol regionale 
aktoaren spilen yn de yngripende 
ynnovaasjeprosessen yn de 
neioarlochske perioade. 
Ronald Plantinga hat foar syn 
promoasje analysearre wat de rol 
wie fan regionale organisaasjes 
by transysjes yn de Fryske 
suvelsektor. It docht bliken dat 
regionale organisaasjes de funksje 
fan yntermediêr ferfolden omdat 
hja ûntwikkelings op nasjonaal en 
ynternasjonaal nivo fertaalden nei it 
regionale nivo. 

It gie bygelyks om strategyfoarming, 
it koördinearjen fan 
ynnovaasjeprosessen, en om 
kennisûntwikkeling en -fersprieding. 
Plantinga's ûndersyk leveret trije 
ynsichten. As earste dat regionale 
organisaasjes de funksje fan 
yntermediêr faak mei organisaasjes 
op it nasjonale nivo ferfolden. Twad 
wiene regionale organisaasjes 
mei in sintrale posysje yn in 
kennisnetwurk it bêste by steat om 
yntermediêre funksjes te ferfoljen. 

Tred spilen (semy-)oerheden in 
wichtige rol by it stimulearjen fan 
ynnovaasjeprosessen. Sy diene dit 
ûnder oare troch middel fan wet- en 
regeljouwing, mar ek troch inisjativen 
fan regionale organisaasjes te 
stypjen.
De promoasje fan Ronald 
Plantinga wie op 9 septimber by de 
Ryksuniversiteit Grins. 
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Nooit meer honger en natuurinclusief
Productiviteitsgroei en duurzaamheid in deFriese zuivelsector, 1945-2020

N
ooit m

eer h
on

g
er en

 n
atu

u
rin

clu
sief                      R

on
ald

 P
lan

tin
g

a

Nooit meer honger en 
natuurinclusief

De Friese zuivelsector veranderde na 1945 ingrijpend. Kleine zuivelfabrieken en melkveehouderijen werden groot-schalige bedrijven. Handmatig werk werd op grote schaal gemechaniseerd. De productiviteit nam enorm toe, terwijl het aantal boeren en werknemers sterk afnam. Tegelijkertijd had de productiviteitsstijging een nadelige invloed op de natuurlijke omgeving. De milieuvervuiling nam aanvankelijk toe, het landschap werd minder divers, en de biodiversiteit in het agrarisch gebied nam af. Deze keerzijden staan nu volop in de publieke belangstelling, zoals blijkt uit boerenprotesten en discussies over klimaatverandering. Tegelijkertijd is er een luide roep om circulaire en natuurinclusieve voedselproductie. Regionale actoren spelen een steeds grotere rol bij het realiseren van deze duurzaamheidstransitie. Maar welke rol speelden regionale actoren tijdens de ingrijpende innovatieprocessen in de naoorlogse Friese zuivelsector? Dit proefschrift onderzoekt deze vraag aan de hand van historisch onderzoek.

Ronald Plantinga studeerde geschiedenis in Groningen en Leiden. Hij was als promovendus verbonden aan de Fryske Akademy in Leeuwarden. Nu werkt hij als docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ronald Plantinga

	 	

FA-ria
Promoasje Ronald Plantinga 

Draach in nij lid foar 
Kenne jo immen dy ‘t jo graach foardrage wolle as lid fan de 
Fryske Akademy? Stipers en leden kinne minsken foardrage foar 
it lidmaatskip fan de Fryske Akademy op basis fan ûndersteande 
easken. 

Akademyleden binne persoanen 
fan rûnom op 'e wrâld, dy't dy 
ûnderskieding wurdich binne op 
grûn fan fertsjinsten op it mêd fan 
de Fryske wittenskip, fertsjinsten 
foar de Fryske kultuer, of in 
grutte, oanhâldende niget oan 
de wittenskip of foar de Fryske 
kultuer yn it algemien. Persoanen 
dy 't yn dit opsicht prestaasjes 
levere hawwe dy't fierder geane as 
bydragen oan it gewoane wurk.
Wy freegje jo jo foardracht dúdlik 
te motivearjen. Dêrneist ûntfange 
wy graach de kontaktgegevens fan 
de persoan yn kwestje.  Sette jo de 

eigen kontaktgegevens der ek by, 
want as de foardroegen kandidaat 
ta lid beneamd wurdt, wolle wy jo 
ek graach útnûgje.
Jo kinne jo foardracht rjochtsje oan 
Direkteur-Bestjoerder dr. Nelleke 
IJssennagger-van der Pluijm.

Ynstjoere foar 31 jannewaris nei:
Fryske Akademy, Nije Leden, 
Postbus 54, 8900 AB Ljouwert of 
fia direksjesekretariaat@ 
fryske-akademy.nl
Mear ynformaasje, sjoch op Leden 
en lidmaatskip: Fryske Akademy 
(fryske-akademy.nl) 
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Promoasje Anne Merkuur 

Wat Fryske tiidwurden ús leare oer taal 
“Wurkesto juster of wurktesto juster? Bist der hinne gien of giend of 
gongen?” It Frysk hat in soad fariaasje yn tiidwurdsbûgingen en út 
resint ûndersyk fan Fryske Akademy taalkundige Anne Merkuur docht 
bliken dat der boppedat ek nochal wat feroaret. Moandei 18 oktober 
promovearre se oan de Universiteit fan Amsterdam - neffens goed Frysk 
gebrûk yn de Martinitsjerke yn Frjentsjer - op har proefskrift mei de 
titel: Changes yn Modern Frisian verbal inflection. 

“Foar taalkundigen as my is it 
fassinearjend hoe ’t minsken skynber 
ynienen, en kollektyf, wat oars 
dogge as harren âlden, sûnder dat 
ien dat dirigearret. Undersyk nei 
taalferoaring kin ús in soad leare oer 
de fûnemintele fraach hoe ’t minsken 
taal leare en ferwurkje.” Dat is ek wat 
it Frysk neffens Merkuur sa ’n moaie 
case study makket. Alle sprekkers 
binne twatalich en it Frysk hat in 
soad dialektfariaasje en in kompleks 
bûgingssysteem. Foar de measte 
sprekkers is it Frysk boppedat foaral 
in sprutsen taal. Mei dêrtroch hat it 
in minder sterk ûntwikkele noarm 
en sprekt it grutste part fan de 
sprekkers gjin standerdisearre ‘Geef’ 
Frysk, mar in eigen dialektale fariant. 
Lykas eltse oare taal feroaret ek it 
Frysk, nammerste mear fanwegen 
dizze twatalige situaasje fol 

dialektfariaasje en in net sa bekende 
noarm. 

Yn har ûndersyk hat Merkuur 
feroaringen yn de tiidwurdbûgingen 
yn kaart brocht mei help fan 
twa questionnaires en se dêrnei 
analysearre mei help fan in 
teoretysk model oer taalferwurking 
en - winning: It saneamde Tolerance 
Principle fan de Amerikaanske 
professor Charles Yang. It doel fan 
it ûndersyk wie dus twaliddich: oan 
'e iene kant mear praktysk yn kaart 
bringe wát der no krekt feroaret 
by de tiidwurden en oan 'e oare 
kant mear fûneminteel besykje te 
ferklearjen wêrom't dy feroarings 
plakfine. “Troch in teoretysk model 
fan taalferwurking en -winning ta te 
passen op de Fryske situaasje haw 
ik sjen litten hoe’t it Frysk feroaret 

as it fan generaasje op generaasje 
oerdroegen wurdt, trochdat nije 
learders ta oare konklúzjes komme 
as de generaasje foar harren.” 
 
Al mei al sketse de resinte 
ûntjouwingen besprutsen yn it 
proefskrift in byld fan hoe't de 
Fryske tiidwurdsbûging de ôfrûne 
100 jier feroare is. Alneidat de wrâld 
lytser waard, rekke it Frysk minder 
isolearre en feroaren foarmen ûnder 
ynfloed fan sawol dialektkontakt 
as kontakt mei it Nederlânsk. De 
ynfloed fan it Nederlânsk bliek dêrby 
earder yndirekt as direkt te wêzen. 
Mei elkoar jouwe de ûndersochte 
feroaringen in yndruk fan in 
opdriuwende dynamyk dêr’t fariaasje 
en feroaring yn útrinne op fariaasje 
en feroaring, ensafuorthinne. 
Dy dynamyk kin in bliuwende 
boarne fan ynformaasje wêze en in 
toetsstien foarmje foar teoryen oer 
taalferoaring en taalkontakt yn it 
algemien. “Sa kin it Frysk ús prachtich 
ynsjoch jaan yn hoe’t taal wurket, 
want dêrop is (gelokkich) noch lang 
gjin ienslûdend antwurd te jaan.”  
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Folgje jo 
ús al op 
Twitter? 

@FryskeAkademy

Promoasje Lysbeth Jongbloed-Faber 

Frysk op sosjale media
Sosjale media hawwe in posityf effekt op it Frysk. Dat konkludearret 
Lysbeth Jongbloed. Se promovearre freed 3 septimber oan de Maastricht 
University op har proefskrift mei de titel: Frisian on social media: The 
vitality of minority languages in a multilingual online world. 

Foar minderheidstalen wurde 
ynternet en sosjale media sjoen as 
sawol in bedriging as in kâns. Oan 
de iene kant binne der ûnbeheinde 
mooglikheden kommen foar 

oefeningen yn elke taal. Oan de oare 
kant wurdt it ynternet dominearre 
troch mar in dozyn talen. Foaral 
de online posysje fan benammen 
fierhinne sprutsen talen is prekêr. 

It proefskrift ûndersiket 
de ynfloed fan 
social mediagebrûk 
op de fitaliteit fan 
minderheidstalen, yn it 
bysûnder it Frysk. Ferskate 
ûndersyksmetoaden 
waarden brûkt om de 
ûndersyksfragen te 
beäntwurdzjen. Twatûzen 
jongeren berjochten twa 
kear oer harren taalgebrûk 
op sosjale media. Earst 
op harren taalgebrûk 
op Twitter, Facebook 
en WhatsApp, en seis 
jier letter op WhatsApp, 
Instagram en Snapchat. 

It brûken fan it Frysk wurdt ek ferlike 
mei oare minderheidstalen troch 
taalgebrûk op Twitter te ûndersykjen. 
De resultaten litte sjen dat de impact 
fan it brûken fan sosjale media op de 
fitaliteit fan minderheidstalen mingd 
is. 

It grutste part fan de Frysktalige 
tieners brûkt it Frysk op sosjale 
media en faak ek op mear 
partikuliere sosjale media. Frysk 
wurdt lykwols net sa folle brûkt op 
sosjale media as yn offline petearen. 
Unfoldwaande skriuwfeardigens, de 
oanwêzigens fan publyksleden dy't 
gjin Frysk prate, lykas taalattitudes 
hawwe in dimpend effekt op it 
brûken op sosjale media. Dochs 
skriuwe mear minsken Frysk op 
sosjale media as yn oare skreaune 
konteksten. Takomstich digitaal ark 
kin in grutter gebrûk fan it Frysk 
fierder stimulearje. It proefskrift 
foarseit dan ek dat sosjale media 
in bliuwend posityf effekt hawwe 
sille op de fitaliteit fan it Frysk op de 
lange termyn. 

Dr. Lysbeth Jongbloed 
mei de bul

Memmetaalsprekkers  
fan it Frysk socht!
Wy sykje memmetaalsprekkers fan it Frysk dy’t meidwaan wolle oan 
in koart ynterview yn it Frysk en it Nederlânsk. Dêrby wurdt spraak 
sammele foar in ûndersyk nei de werkenning fan aksinten.

Wy sykje minsken dy’t Frysk as earste 
taal leard hawwe en fan wa’t ien of 
beide âlders it Frysk brûkt/brûke yn it 
deistich libben. 

Wy wolle graach minsken hawwe út:
Akkrum, Aldemardum, Anjum, Arum, 
Bakkefean, Drylts, Grou, Hallum, 
Harkema, Holwert, Jobbegea, De 
Jouwer, De Lemmer, Makkum, Nij 
Beets, Oosterend /Aast (Skylge), 
Rinsumageast, Seisbierrum, Tytsjerk, 
Wâldsein, Warkum, Weidum, De 
Westereen. De persoanen dy’t wy 

sykje binne tusken de 18 en 30 jier of 
tusken de 55 en 70 jier. Hja hawwe 
foar de 18de jierdei op syn minst 10 
jier yn ien fan de neamde plakken 
wenne en wenje dêr no ek.

It ynterview wurdt online holden (do 
hoechst net earne te kommen) en 
duorret sawat 15 minuten.
Foldochst oan de easken en 
wolst meidwaan en/of wolst 
mear ynformaasje, stjoer 
dan in e-mail nei Nika Stefan, 
nstefan@fryske-akademy.nl. 
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Fan wittenskiplik ûndersyk nei  
berneprogramma by Het Klokhuis 
Yn it berneprogramma Het Klokhuis gong it op 17 novimber oer 
twataligens. Oanlieding wie de Klokhuis Wetenschapsprijs dy't foarich 
jier wûn is troch Evelyn Bosma (Fryske Akademy) en Naomi Nota.

Jierliks organisearret it 
berneprogramma Het Klokhuis 
in ferkiezing foar wittenskiplike 
ûndersiken dy't foar bern fan belang 
binne, de Klokhuis Wetenschapsprijs.  

Mei harren ûndersyk 'Hoe lêze 
twatalige bern yn Fryslân' wie de priis 
foarich jier foar taalwittenskipper 
Evelyn Bosma (Fryske Akademy) en 
Naomi Nota. Se krigen in kwart fan 
alle stimmen dy't bern útbrochten op 
harren favorite ûndersyk. 

Nei oanlieding hjirfan hie Het 
Klokhuis in ôflevering makke oer 
twataligens. 
De measte bern hawwe ien 
memmetaal. Guon bern groeie op 
mei mear as ien taal, bygelyks omdat 
harren mem Nederlânsk is en harren 

heit Spaansk. Of omdat der thús 
Arabysk praat wurdt en op skoalle 
Nederlânsk. Yn Fryslân krije in soad 
bern sawol Frysk as Nederlânsk mei 
de brijleppel yngetten. Hoe is it om 
twatalich te wêzen? Wat binne de 
foar- en neidielen fan meartaligens? 

Yn hokker taal dreamst ast 
twatalich bist? 
Yn de ôflevering wiene ferskillende 
bern oan it wurd dy't sels twatalich 
binne en fertelden Bosma en Nota 
oer harren ûndersyk nei twataligens 
by bern yn Fryslân.
De útstjoering is werom te sjen op: 
NTR | Het Klokhuis - Uitzending - 
Tweetaligheid 

Femke en Selma Jongbloed by de 
opnames fan it programma.

Twitter take-over 
Mei 1800 folgers op Twitter hat de Fryske Akademy in aardich grutte 
‘efterban’. Yn novimber binne wy úteinset mei de Twitter take-over.  
Ien meiwurker publisearret oer har of syn wurk; ien wike lang, elke dei, 
meardere berjochten en jout dan it stokje troch. In ympresje fan de 
tweets fan Evelyn Bosma. 
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Aginda

Besjoch ek ris ús  
thússide:  

fryske-akademy.nl

Wolle jo ek advertearje yn 
Ut de Smidte? 

Freegje nei de mooglikheden en tariven 
fia redaksje@fryske-akademy.nl

De neikommende gearkomste-data wiene bekend op it stuit fan 
gearstallen fan dit nûmer fan Ut de Smidte. Hâld ek de aginda op ús 
thússide, www.fryske-akademy.nl yn 'e rekken en sjoch op ús Facebook 
en Twitter foar aktueel nijs oangeande aktiviteiten.

Tiisdei 18 jannewaris 2022
10.00 – 16.00 oere: Akademylêzingen, 
Ljouwert/De Jouwer

Sneon 12 febrewaris 2022  
Houtfeart en houthannel yn de 18de 
iuw, jiersympoasium Wurkgroep 
Maritime Skiednis

Tiisdei 11 maart 2022
10.00 – 16.00 oere: Akademylêzingen, 
Ljouwert/De Jouwer

Sneon 9 april 2022
Presintaasje Genealogysk Jierboek 
2021. Ljouwert. 

Freed 13 maaie 2022
10.00 – 16.00 oere: Akademylêzingen, 
Ljouwert/De Jouwer

Freed 9 septimber 2022
Akademydei

Tiisdei 13 o/m freed 16 septimber 
2022 
2de Frysk Geastewittenskiplik 
Kongres, Ljouwert

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
Waarnimmend foarsitter: Seerp Y. Leistra
Heechleararen
Amsterdam (UvA): prof. dr. Arjen Versloot 
Grins: prof. dr. Hanno Brand 
Utert: prof. dr. Hans Van de Velde
Direkteur-bestjoerder  
Dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm 

Kolofon 
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. 

Redaksje Aukje Holtrop

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,  
opmaak en print
GPNo, De Jouwer

Foto's
Fryske Akademy, Hindrik Sijens,  
Haye Bijlstra, Evert Doorn

Paadwizer

Koroanamaatregels 
Fryske Akademy

De Fryske Akademy is noch altyd 
meastentiids ticht. Neffens de 
oerheidsmaatregels oangeande 
de koroanapandemy wurkje 
de meiwurkers 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.  
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