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OARKONDEN
In petear mei
histoarikus Oebele
Vries oer oarkonden
en it nije boek fan syn
hân, Ferdban

WALING DYKSTRA
Yn de Iduna Rige is
in blomlêzing fan de
ferhalen fan Waling
Dykstra útkommen

GEARWURKING
Tsien Fryske
ynstellings en partijen
slagge de hannen
gear om nauwer meiinoar op te arbeidzjen

TONY FEITSMA
Dielnimmers frege
foar skriftlike
omfraach foar
biografy Tony Feitsma

Fan de DirekteurBestjoerder
Doe’t it lêste nûmer fan Ut de
Smidte útkaam, ein ferline jier,
wie krekt bekend dat Nelleke
IJssennagger-van der Pluijm it
bewâld oer de Fryske Akademy
krije soe. Underwilens is se al in
goed fearnsjier yn it spier foar
de Akademy en krektlyn hat se
har ek te wenjen set yn Fryslân.
Graach stelt se harsels neier foar:
“It is in grutte eare foar my om
mysels foar te stellen as direkteurbestjoerder, en ûndersiker, fan de
Fryske Akademy. Hiel graach hie
ik dat persoanlik dwaan wollen,
sadat ik ek de kâns al krigen hie om
de leden en stipers fan de Fryske
Akademy kennen te learen, mar dat
is spitigernôch noch net mooglik
yn ‘e hjoeddeistige situaasje. Ik
hoopje fan herten dat dy kâns der
nei de simmer wêze sil. Ik sjoch jim
as stipers en leden as in wichtich
ûnderdiel fan ‘e Fryske Akademy en
as ús ambassadeurs. Ik sjoch dêrom
út nei ús gearwurking.
No’t ik ûnderwilens al in fearnsjier
by de Akademy yn it wurk bin, kin
ik oprjocht stelle dat de Fryske
Akademy in prachtich ynstitút is,
dêr’t in soad goed ûndersyk dien
wurdt en dêr’t de maatskiplike
ynbêding ek hieltyd op de aginda
stiet. De lêste jierren hawwe lykwols
turbulint west, en dat hat in grutte
ynfloed hân op it ynstitút en syn
meiwurkers. No’t de rêst stadichoan

Nelleke
IJssennaggervan der Pluijm

weromkomt, sette wy mei-inoar
entûsjast de skouders derûnder foar
in positive, produktive en relevante
takomst foar de Fryske Akademy. It
ynstitút fertsjinnet dat, it ûndersyk
fertsjinnet dat. Ik hoopje dat wy, no
en yn de takomst, hjirby ek rekkenje
kinne op jim stipe.
>>> 02

freed 10 septimber

Akademydei 2021
Dit jier binne wy fan doel en hâld
wer in Akademydei. Dat sil wêze
op freedtemiddei 10 septimber te
Ljouwert. Dy deis is it eksakt 83 jier
lyn dat de Fryske Akademy oprjochte
waard. Wy hoopje dat we inoar op
10 septimber safolle mooglik wer
‘yn it echt’ treffe kinne; dêrneist is it
programma ek online te folgjen. Jo krije
apart berjocht oer it programma fan
de Akademydei en hoe’t it giet mei de
opjefte foar dizze middei.

www.fryske-akademy.nl
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De Fryske kasus as link tusken
dissiplines, tusken regionaal en
ynternasjonaal en tusken ferline
en no, dêr sjoch ik de takomst
fan it ûndersyk by de Fryske
Akademy. Myn missy is om de
Fryske Akademy, dêr’t it Mercator
Kennissintrum eksplisyt diel fan
útmakket, te posysjonearjen as in
Europeesk topynstitút, dat bekend
is om syn unike saakkundigens
oangeande de Fryske kasus, útblinkt
yn ynterdissiplinêrens en relevant
is foar de Fryske mienskip en oare
minderheidstalen en -kultueren. De
Fryske Akademy moat in ynstitút
wêze dat grutte ferhalen fertelt en
lange linen ûndersiket. Wy moatte
bekend stean as in betroubere en
entûsjaste gearwurkingspartner,
as briedplak foar talint, as
útwikselingsplak foar kennis en
ideeën, en as in ynstitút dat de regio
behellet yn syn ûndersyk.
Dêrmei geane wy eins werom

nei de
oarspronklike missy fan ‘e Akademy:
it yn-stân-hâlden fan in wurkmienskip,
dy’t him utleit op it beoefenjen fan de
wittenskip dy’t mei Fryslân, it Fryske
folk en syn kultuer yn al syn uterings,
en soks yn de wiidste omfieming,
ferbûn is.

Ik wol graach dat myn kollega’s, jim
en elkenien dy’t belutsen is, grutsk
is op ús ynstitút. Jim hawwe der as
efterban fan de Fryske Akademy
faaks ek wol oer yn sitten hoe’t it
komme soe en komt mei de Fryske
Akademy. Miskien hawwe jo fragen
oer hoe’t it komme sil mei de
wittenskiplike publikaasjes fan de
Fryske Akademy yn de takomst, of
oer hokker rol oft de Akademy spilet
yn it troch de Provinsje oankundige
gearwurkingstrajekt. Wat de
publikaasjes oangiet, kin ik sizze dat
wy ús bûge oer de koerts foar de
takomst. Oer it gearwurkingstrajekt
stiet wat mear op side 12 fan dizze
Ut de Smidte. As jim oare

driuwende
fragen hawwe, dan kinne jim fansels
altiten oanklopje by my of ien fan de
kollega’s.
Ik wol jim nochris tige tanksizze foar
jim stipe en belutsenens by de Fryske
Akademy en ik sjoch der nei út om
jim yn de takomst ris persoanlik te
treffen. Wolle jim jimsels skriftlik
foarstelle, dan kin dat fansels ek,
stjoer dan in e-postberjocht nei:
nijssennagger@fryske-akademy.nl.”

Yn petear mei Oebele Vries

Oer Aldfryske oarkonden en mear
Dr. Oebele Vries − lid en earder
bestjoerslid fan de Fryske
Akademy − is al moai wat jierren
yn it wurk fan de Fryske Akademy
behelle. Sûnt syn pensjonearring
is er as gastûndersiker aktyf by
ús ynstitút en dat smyt moaie
resultaten op. Noch net sa lang
lyn is fan syn hân it boek Ferdbân
ferskynd. Oer dat en mear in
fraachpetear mei de ûnderwilens
74-jierrige histoarikus.
Wat betsjut it om gastûndersiker
op de Akademy te wêzen?
“Gastûndersiker wêze by de Fryske
Akademy betsjut foar my hiel wat:
fasiliteiten op ‘e FA lykas it wurkplak,
dêr’t ik graach gebrûk fan meitsje,
om’t ik my dêr better op myn
ûndersyksprojekten konsintrearje kin
as thús, mar dêrneist ek it hawwen
fan in meiwurkersside op de website,
de kontakten mei de meiwurkers, in
fraachbaak foar harren wêze en net
te ferjitten Tresoar en it Histoarysk
Sintrum Ljouwert, tichteby sitte.”

Okkerlêsten is it boek Ferdban
útkaam. Hoe kaamst by dy Fryske
oarkonden en hoe lang hâldsty
der al mei dwaande?
“Mei Aldfryske oarkonden bin ik
dwaande sûnt ik yn 1974-1975
as ZWO-meiwurker oan it Frysk
Ynstitút RUG oansteld wie.
Dat smiet yn 1977 Oudfriese
Oorkonden, vierde deel op. Letter
haw ik wurke oan ferskate
publikaasjes en artikels oer it
ûnderwerp. As gastûndersiker
op 'e FA wurke ik oan Oudfriese
Oorkonden,
vijfde deel, dat
ferskynde
yn 2016,
en dêrnei
wurke
ik oan
Ferdban.”

Do hast in soad kolleezje jûn oer
de Fryske oarkonden – hoefolle
(en hokker) studinten hiedest?
“Ik ha fan 1979 oant 1992 kolleezje
oer Aldfryske Oarkonden jûn. Ik hie
dêr elk jier sa’n fiif studinten foar en
guontiden wat mear, dêrûnder ek
bekende Fryske literatoaren lykas Jo
Smit, Jan Wybenga, Lieuwe Hornstra,
Tsjêbbe Hettinga; ek Bert Looper en
Geart de Vries.”

Wat is der sa nijsgjirrich en
wichtich oan dy oarkonden?
“Oarkonden litte de rjochtspraktyk
sjen, de − mear bekende − Aldfryske
wetsteksten de rjochtsnoarm.
Oarkonden binne, oars as de
wetsteksten, eksakt datearre
en meastal ek eksakt te
lokalisearjen en se fertoane
taalkundige bysûnderheden, lykas
dialektferskillen binnen Fryslân.
Ynterne feroaringen yn it Frysk kinne
troch oarkonden rûchwei datearre
wurde.”

Wêr bist grutsk op by dit projekt?
“Ik bin der it meast grutsk op
dat ik yn de taljochting by de
hûndert teksten hiel wat nije
ynformaasje jaan kin dy't ik út
dy oarkonden helje, dêrtroch kin
der mear ljocht smiten wurde
op bygelyks it ûntstean fan de
bysûndere posysje fan it Amelân,
of it Bieroproer yn Ljouwert fan
1487. Fierders kinne der ferkearde
foarstellingen opromme wurde,
lykas dat 1405 it beskiedende jier yn
de skiednis fan it Amelân west hat.
Dat moat sa goed as wis 1445 wêze.
Ik hie dat trouwens ek
al ris yn in artikel nei
foaren brocht, mar yn
Ferdban kin ik dat mei
noch mear krêft fan
arguminten dwaan.
En ek kin ik bygelyks in
folle skerper byld jaan
fan de útwreiding fan it
stedsrjochtsgebiet fan
Ljouwert.”

Hoe binne de reaksjes op de
publikaasjes?
“De reaksjes binne fan posityf oant
entûsjast. Wat ik wol spitich fyn,
is dat der by de presintaasje op it
Provinsjehûs gjin publyk wêze mocht,
mar sa is dat op ‘t heden yn de
koroanatiid.”

Wat is dyn earstkommende
projekt? Of hopest op nije, net
ûntdutsen oarkonden?
“De útjefte en oersetting fan Codex
Roorda is it earstfolgjende projekt.
Yn oparbeidzjen mei Han Nijdam,
Jan Hallebeek, Hylkje de Jong en
Marvin Wiegand wurdt dêr al
drok oan wurke. Dat is dus net in
ienmansprojekt. Fierders ha ik it
foarnimmen om Middelnederlânske
oarkonden út Fryslân út te jaan.
Dêr begjin ik pas oan as ik wer
op de Akademy wurkje kin. Sûnt
de edysje fan 2016 binne alle
Aldfryske oarkonden útjûn en
binne der ek gjin ûnbekende
Aldfryske oarkondeteksten mear
ûntdutsen.”

Ferdban
De Aldryske oarkonden yn Ferdban
wjerspegelje it deistich libben
fan gewoane minsken en fan de
allerryksten en allermachtichsten
yn Fryslân. Se geane ek oer saken
as fete en frijheidsstriid, de alsidige
aktiviteiten fan kleasters, de
groeiende ynfloed fan stêden en de
bysûndere posysje fan it Amelân.
Boppedat litte se de transformaasje
sjen fan Fryslân yn de jierren koart
nei 1500, doe’t de swiid ferneamde,
mar yn krisis tahâldende Fryske
frijheid ôflost waard troch in
strakke, mar tagelyk fernijende
foarstehearskippij.
Vries, Oebele, Ferdban; Oudfriese
oorkonden en hun verhaal,
Noordboek, De Gerdyk, 2020, 432
siden, Akademynûmer 1125. ISBN
9789056156428. Priis: € 49,90.
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Utjeften

Utjeften
Multydissiplinêre publikaasje

Nij ljocht oer iermidsiuwske Friezen
De Ingelsktalige publikaasje Frisians of the Early Middle Ages is
ferskynd. De bondel is inisjearre en redigearre troch prof. John
Hines fan Cardiff University (Wales) en dr. Nelleke IJssennagger
– van der Pluijm fan de Fryske Akademy. Frisians of the Early
Middle Ages is it tsiende diel yn de rige Studies in Historical
Archaeoethnology. ‘Friezen’ wurde hjirmei tusken de oare
iermidsiuwske groepen en kultueren fan Noardwest-Europa
pleatst en op it ynternasjonale poadium set.
De publikaasje is it resultaat fan in
konferinsje yn 2018 yn Ljouwert, dy’t
yn de kontekst fan it jier fan Ljouwert
as Kulturele Haadstêd holden waard.
Foar IJssennagger-van der Pluijm
is it har earste publikaasje yn har
nije rol as Direkteur-Bestjoerder
fan de Fryske Akademy en it lit har
ambysjes foar de takomst sjen.

Iepen útwikseling

www.fryske-akademy.

Grutter gebiet

Ipck − letter wurdt dat Ypkje − wie
de namme fan in Heslinga-famke
út Tersoal. It neiteam kaam yn
Tytsjerksteradiel te plak en krúste sa
it paad fan auteur Pieter Nieuwland.
Dy hat dat folge en dan benammen
de namme Ypkje ûnder harren.

Bestelle mei koarting
It boek kostet € 90,-, mar is tydlik
mei 35% koarting te bestellen fia
de website: https://boybrew.co/
FrisiansMA. Brûk dêrfoar de koade:
BB921

Oraasje kado
De oraasje fan prof. dr. Hans Van de
Velde is ferskynd: It fertutearzjen fan
it Frysk/De verwaarlozing van het Fries.
Alle leden en stipers krije it ynkoarten
tastjoerd. Wy hoopje en ferwachtsje
dat jo dizze (dûbeltalige) publikaasje
mei nocht lêze sille.

IJssennagger-van der Pluijm,
Nelleke en John Hines (red.),
Frisians of the Early Middle Ages,
Boydell Press, Suffolk, ISBN
9781783275618. Priis: € 90,00.
Priis: € 65,00.

Hans Van de Velde

It fertutearzjen
fan it Frysk
De verwaarlozing van het

Oraasje
Oratie

Fries

De neikommeling mei dy namme dy’t
no noch libbet, wachtet in fergees
jierboek. It libben fan soan Evert
Sioerts Haxta fan de earstneamde
Ipck einige yn 1633 op it skavot.

Lauswolt
It artikel ‘Lauswolt’ fan Ype Brouwers
lit sjen hoe’t in Lauswolt-jonge
fan Beetstersweach mei syn
Boelens-buorfamke delstriek as
dûmny te Wytmarsum en ek hoe’t
in soarte fan styfdochter kâns
seach om binnen tsien jier in troch
generaasjes opboud pleatsebesit te
ferkwânseljen. Fierder in oersjoch
fan de Lauswolt-pleatsen en -sibben
fan likernôch 1550-1750.

It wapen fan
(Sipke Jans)
Monsma

De Fryske Rie foar Heraldyk slút dit
jierboek wer ôf en docht dat mei acht
famyljewapens en in stikmannich
wapens dy’t oerlevere binne op glês,
messing, lak, stien en – benammen –
sulver.

Brouwers, Ype, Harmen
Foekema, Andries Koornstra †,
Anne Hielke Lemstra en Pieter
Nieuwland; heraldysk meiwurker
Rudolf J. Broersma (red.),
Genealogysk Jierboek 2020, Fryske
Akademy/Afûk, Ljouwert, 2020,
259 siden, Akademy-nûmer 1124,
ISBN 978-94-93159-59-4.
Priis: € 32,50.

Blomlêzing ferhalen fan Waling Dykstra
Ein 2020 kaam der in blomlêzing út fan de ferhalen fan Waling Dykstra
(1821-1914), ûnder de titel Waling Dykstra; FOLKSSKRIUWER, proaza. It
boek, besoarge en ynlaat troch Abe de Vries, waard presintearre yn
Froubuorren, Waling Dykstra syn berteplak. It earste eksimplaar waard
oanbean oan heechlearaar Fryske taal en kultuer Goffe Jensma. It boek
kaam út yn ’e Iduna Rige fan de Fryske Akademy, in rige njoggentjindeiuwske tekstútjeften.
Neist mear folkloristyske ferhalen
keas Abe de Vries ek mear sosjaalkrityske ferhalen út it wurk fan
Waling Dykstra. Dat perspektyf set
Dykstra midden yn syn eigen tiid en
lit sjen hoe bysûnder feardich oft er
de Fryske taal en literatuer brûkt, nei
syn hân set en foarme hat, om sa de
minsken mear bewust te meitsjen
fan harren krêften likegoed as fan
har tekoartkommingen.

Teksten foar foarlêzingen
De teksten dy’t Abe de Vries foar
dizze blomlêzing keas, binne net
allinnich ferhalen dy’t foar in krante,
tydskrift of jierboekje ornearre
wiene, mar faak ek foar in foarlêzing.
En dêr hearre beskate techniken by,
lykas ritme, dialooch en in berop op

sentimint. Of in retoaryske opbou
– soms as in preek, mei dit ferskil
dat de teksten gjin religieus, mar
in ferljochtingsdoel hawwe.
Der sit in soarte fan paradoks
yn Dykstra’s ferhalen. Oan
de iene kant lit er him yn dy
ferhalen sjen as progressyf,
troch mei statusfigueren yn de
19e-iuwske maatskippij, sa as
dominy of keapman, de gek te
hawwen. Oan de oare kant socht er
oanhâld by de yn syn eagen goede
dingen út Fryslâns ferline, wat wer
mear syn behâldende kant sjen lit.

Waling Dykstra; FOLKSSKRIUWER, Proaza, Besoarge en ynlaat troch Abe de
Vries. Utjouwerij De Ryp, Warkum, 2020, 268 siden, Akademynûmer 1121,
Iduna Rige nû. 11 (red. Piter Boersma, Ernst Bruinsma, Goffe Jensma,
Meindert Reitsma en Janneke Spoelstra.) ISBN 9789082946888. Priis: € 20,00.
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Nelleke IJssennagger: “De
publikaasje lit sjen, hoe’t iepen
útwikseling tusken wittenskippers
út ferskate lannen en tradysjes
bydraacht oan de bestudearring
fan in oansprekkend tema as
de iermidsiuwske Friezen en
iermidsiuwsk Frisia. Tagelyk
meitsje de bydragen yn de bondel
sichtber hoe wichtich oft it langetermynperspektyf is foar it begryp
fan dit tiidrek en it ferskaat fan wat
wy ûnder ‘Fries’ fersteane. De sterke
ynbring fan it ûndersyk fan de Fryske
Akademy makket dúdlik, hoe’t wy
yn ús ûndersyk ynterdissiplinêre,
ynternasjonale en komparative
linen útsette wolle, út de unike
ekspertize fan de Fryske kasus wei.
Hjir is yn ús eigen regio likegoed as
ynternasjonaal ynteresse foar en de
Fryske kasus fungearret dêryn as
sintrale skeakel.”
Fan de Fryske Akademy út leveren
neist de direkteur-bestjoerder
prof. Gilles de Langen, prof. Hans
Mol en dr. Han Nijdam ek in
bydrage. Mei-inoar bestrike tolve
wittenskippers − út Nederlân,
Dútslân, Ingelân en Wales − yn de
bondel tema’s dy’t fariearje fan
lânskip en materiële kultuer oant

Mids 2020 is redakteur Andries Koornstra hommels ferstoarn. It
Genealogysk Jierboek 2020 set útein mei de skiednis fan syn famylje.
Dy begjint yn it 16de-iuwske Wurdum, mei Doeytse Hettez en Tziets
Jackledr. Neikommelingen hawwe mei wikseljend sukses it berop fan
smid útoefene yn Boazum, Wurdum, op ‘e Jouwer en yn Balk. Oare
tûken fan it neiteam binne ek útwurke, en foar it tiidrek fan 1800 oant
likernôch 1950 binne alle nammedragers Koornstra yn kaart brocht.
Ron Postma hie it foarnimmen om
de kertiersteat De Winter fan De
Lemmer te publisearjen, mar dat
is dy fan ‘de Sevensma’s fan Sleat’
wurden. It giet benammen om
boeren yn Doanjewerstal, ôfwiksele
mei in boargemaster fan Sleat, en
wat in keapfardijskipper meimakke
hat. As tajefte komme lykwols de
foarâlden De Winter ek noch efkes
oan bod.

taalûntjouwing, runen en
byldfoarming yn tekstuele
oerlevering.

Prof. Arjen Versloot,
heechlearaar
Germaanske taalkunde
oan de Universiteit van
Amsterdam en liearre
oan de Fryske Akademy,
levere ek in artikel foar de
bondel. Versloot: “Dit boek
is in prachtige bydrage
oan de ynterdissiplinêre
bestudearring fan de iere
skiednis fan Fryslân, de Friezen en
it Frysk.” De bydrage fan Versloot
lit sjen dat der in dield Anglo-Frysk
taalkluster wie, dêr’t fan de 7de iuw
ôf hieltyd mear ferskaat yn kaam;
de sprekkers wiene ek oer in grutter
gebiet ferspraat as it histoaryske
Frisia.
Dat der yn Noard-Nederlân ek niget
is oan dizze Ingelsktalige publikaasje
hat al bliken dien. By de Vereniging
voor Terpenonderzoek, dy’t de
bondel mei mooglik makke, wiene
de eksimplaren dy’t foar de ferkeap
ûnder de leden reservearre wienen
binnen in oere útferkocht.

Genealogysk Jierboek 2020

Personalia
Hitoshi Kodama, freon fan Fryslân, ferstoarn
Yn Japan hat altyd in grutte ynteresse bestien foar de
kontakten mei Nederlân, dy’t it yn it ferline mooglik
makken dat de minsken yn kontakt kamen mei de
Europeeske wittenskip en kultuer. Troch de saneamde
rangaku, it bestudearjen fan wittenskiplike teksten yn it
Nederlânsk, kaam it lân út in lange perioade fan isolaasje.
Doe’t yn de twadde helte fan de 19de iuw Amearikanen
en oaren ek tagong krigen ta Japan, wie it foar Japanners
in ûntdekking dat der ek sprekkers fan oare talen út it
Westen kamen, sa as dy fan it Ingelsk. Dy taal hat no de
funksje fan wrâldtaal krigen en wurdt troch in protte
Japanners bestudearre.
Ien fan dy Japanners wie Hitoshi Kodama, dy’t op 8
febrewaris ferstoar en oan wa’t we hjir omtinken oan
jouwe. Nei syn stúdzje brocht er in skoft yn Cambridge
troch, dêr’t er ek it Aldingelsk bestudearre. Troch al de
ferbiningen tusken it Aldingelsk en it Aldfrysk rekke hy yn
‘e besnijing fan it tsjintwurdige Frysk. Sa kaam er yn de
tachtiger jierren fan de 20ste iuw foar it earst yn Fryslân
en krige dêr kunde oan kollega’s fan de Fryske Akademy
en oaren dy’t him fierder op wei holpen yn de wrâld fan
de Fryske taal en kultuer.

Alle simmers nei Fryslân
Dit foldie him sa goed, dat er jierren oanien alle simmers
weromkaam en him ek talizze koe op it skriuwen fan in
Fryske grammatika yn it Japansk, dy’t yn 1993 publisearre
waard. Underwilens hawwe oare Japanners him neifolge,
sa as in pear studinten en de heechlearaar út Sapporo
Makotto Shimuzu, dy’t sawol it Frysk as it Nederlânsk
tige goed yn ‘e macht hat. Troch syn pionierswurk wie
Kodama de earste dy’t in moaie rol as ambassadeur foar
it Frysk yn Japan spylje koe.
Op de Fryske Akademy hat Kodama stipe krigen by it
skriuwen fan syn hjirboppe neamde grammatika, en
by it skriuwen fan syn Japansk-Frysk en Frysk-Japansk
wurdboek. It Frysk-Japanske diel ferskynde yn 2001, in
tsjokke bân fan 1100 siden, mei 22.500 stekwurden. In
grutte prestaasje, dy’t er nei syn pensjonearring noch
levere. Syn wurk waard yn Fryslân tige wurdearre, wat
bliken docht út de offisjele ûntfangst op it Provinsjehûs
yn 1993, in tocht mei it Steatejacht, it lidmaatskip fan
de Fryske Akademy en oare saken. Syn kollega’s yn de
frisistyk en oaren hawwe en hâlde in goed oantinken oan
dizze bysûndere freon fan Fryslân.
Anne Dykstra (âld-meiwurker Fryske Akademy) en Tseard de
Graaf (gastûndersiker)

Ald-foarsitter
Jan Geersing
ferstoarn
Drs. Jan Geersing waard
yn maart 1989 beneamd
ta lid en foarsitter fan it
haad- en deistich bestjoer
fan de Fryske Akademy.
Foarsitter Geersing op
Yn 1999 kaam dêr, nei de
in jiergearkomste
maksimale sittingstermyn,
in ein oan. Yn datselde jier
waard Geersing beneamd
ta lid fan de Fryske Akademy, in erkenning fan syn fertsjinsten
op it mêd fan de Fryske kultuer en syn krewearjen foar de
Fryske Akademy. Yn de tiid fan syn foarsitterskip hat er him
nammentlik mei ynmoed, op syn eigen krityske en tagelyk
humorfolle wize, foar it ynstitút ynset. Fan 1996 oant en mei
2000 wie Geersing ek foarsitter fan de begeliedingskommisje
fan it Akademy-projekt Juridysk Wurdboek Nederlânsk-Frysk, dat
ûnder syn foarsitterskip op treflike wize ta in útdragene saak
brocht is. Dêrneist hat er lid west fan it Histoarysk Wurkferbân
en de Oarkonderûnte

www.fryske-akademy.

Ried fan Tafersjoch

Houkje Rijpstra is sûnt ein jannewaris gjin
lid mear fan de Ried fan Tafersjoch, mar wol
bliuwt se foarearst ferbûn oan de Ried as
adviseur.

Undernimmingsried
Foar de twa frijkommen sitten yn de
Undernimmingsried wienen op 14
jannewaris ferkiezings pland. Ferkiezings
kaam it lykwols net oan ta. Der melde him
ien kandidaat, Willem Visser, dy’t dêrmei
automatysk keazen wie. De gearstalling fan
de Undernimmingsried is no sa: Eduard
Drenth (foarsitter), Edwin Klinkenberg
(skriuwer), Han Nijdam (lid) en Willem
Visser (lid).

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

25 augustus 2020: ir.
Pieter Jan Tichelaar,
Makkum, 92 jier. Lid
sûnt 2008.

22 desimber 2020:
mr. Jacob Rinzema,
Beetstersweach, 93 jier.
Lid sûnt 1971

3 maart 2020: Helena
Johanna Borsje
Hillebrand, Heemskerk,
73 jier. Lid sûnt 1978.

28 augustus 2020: drs.
Sybren Sybrandy,
Grins, 78 jier. Lid sûnt
1971.

9 jannewaris 2021: prof.
dr. Hans Frede Nielsen,
Odense (Denemarken),
78 jier. Lid sûnt 1994.

1 juny 2020: Daniël
(Daan) de Hoop,
Wommels 86 jier. Lid
sûnt 2003.

27 septimber 2020:
prof. dr. Harm Tjalling
Waterbolk, Haren, 95
jier. Lid sûnt 1959.

8 febrewaris 2021: prof.
Hitoshi Kodama, Japan,
89 jier. Lid sûnt 1992.

26 juny 2020: mr.
Bernhardus van
Haersma Buma,
Ljouwert, 88 jier. Lid
sûnt 1965

28 oktober 2020:
Ernst Huisman,
Beetstersweach, 97 jier.
Lid sûnt 1971.

25 augustus 2020:
dr. Tannetje
Hendrika (Tanneke)
Schoonheim, Leiden, 54
jier. Lid sûnt 2012.

6 novimber 2020: dr.
Renze Valk, Ljouwert,
83 jier. Lid sûnt 1993
18 novimber 2020: drs.
Cornelis (Kees) de
Graaff, Snits, 95 jier.
Lid sûnt 1958.

17 febrewaris 2021: drs.
Jan Geersing, Súdhorn,
80 jier. Lid sûnt 1999.
20 febrewaris 2021:
drs. Roel Falkena,
Beetstersweach, 85 jier.
16 april 2021: Heinze
Bakker, Leusden, 79
jier. Lid sûnt 1973.
30 april 2021: Dieuwke
Wijnterp, Hurdegaryp,
91 jier. Lid sûnt 1989.

Projekten

Dieuwke Wijnterp krijt in blomke fan
wittenskiplik direkteur Lammert Jansma
by de feestlike betinking fan har 25-jierrich
tsjinstjubileum by de Fryske Akademy

Dieuwke Wijnterp
ta oantins
‘Juffer Wynterp’, sa stie Dieuwke
Wijnterp bekend op en bûten de
Fryske Akademy. Fan de simmer
fan 1959 ôf oant se yn 1989 mei
de FUT gie, hat se by de Fryske
Akademy yn it wurk west. Earst
as direksjesekretaresse en
letter as direksjesekretaresse/
plakferfangend saaklik direkteur. As
freonlike, behelpsume, sekuere en
kordate kollega en meiwurkster hat
se in soad foar ús organisaasje út
de wei set.

Befoarderjen meartaligens
en wrâldboargerskip Erasmus+ projekt
Fan septimber 2020 ôf, wurket it Mercator Europeesk Kennissintrum foar
Meartaligens en Taallearen fan de Fryske Akademy mei oan it trijejierrich
Erasmus+-projekt ‘Global Citizenship and Multilingual Competences’
(GCMC). Dit projekt wurdt útfierd yn gearwurking mei de Universiteit fan
Graz (Eastenryk), de Universiteit fan Newcastle (Ingelân), de Universiteit
fan Bologna (Itaalje) en GeoSmart Digital, ek út Graz.

Mondiale fraachstikken
It doel fan it projekt is om
learmiddels te ûntwikkeljen ta
befoardering fan meartaligens
en wrâldboargerskip yn
it fuortset ûnderwiis.
Wrâldboargerskipsedukaasje is in
foarm fan ûnderwiis dêr’t learlingen
aktyf by wurkje oan projekten oer
mondiale fraachstikken fan sosjaal,
polityk, ekonomysk of ekologysk
aard. Wrâldboargerskipsedukaasje
is ûnderdiel fan UNESCO’s 17
duorsume ûntwikkelingsdoelen

en in ûnderwiisprioriteit fan de
21ste iuw. Kulturele diversiteit is
ek ûnderdiel fan dy 17 duorsume
ûntwikkelingsdoelen, en sterk ferbûn
mei talige diversiteit. Dêrom is it
Mercatorsintrum fan betinken dat
meartaligens en wrâldboargerskip
mêden binne dy’t inoar goed
fersterkje kinne.
Allinnich binne der relatyf besjoen
noch net safolle trainingen
foar dosinten op it mêd fan
wrâldboargerskip. It is ek mar
komselden ûnderdiel fan opliedingen

foar dosinten. Talige diversiteit
en meartaligens krije faak likemin
folle omtinken yn de hjoeddeistige
wrâldboargerskipsprogramma’s.

Fergese learmiddels
Dêrom wolle de partners mei dit
projekt learmiddels ûntwikkelje
dy’t dosinten yn steat stelle om
meartaligens en wrâldboargerskip
te yntegrearjen yn de klassen, foar
alle fakken. Oan 'e ein fan it projekt
sille dosinten en learare-opliedingen
gebrûk meitsje kinne fan dy
fergese learmiddels.

Mear ynformaasje
Mear ynformaasje oer it projekt is te
finen op de projektwebsite:
https://gcmc.global/

www.fryske-akademy.nl
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Feroarings yn
Akademygremia

Ferstoarne leden

Projekten
Online nei de Noard-Hollânske kust

In Amerikaanske wynmûne
yn de Alde Feanen

De kaarten út 1832 fan de kustsône Noard-Hollân, ynklusyf ynformaasje oer de eigeners fan de perselen en de
hichte fan de betelle belesting, binne no online te finen op de website HisGIS. Dêr is in skat oan gegevens mei
ûntsletten, dêr’t ûnder mear histoarisy, ekologen, terreinbehearders en lânsskipsspesjalisten mar gebrûk fan
meitsje kinne.
Yn dit mânske digitale databestân op HisGIS binne de
âldste kadastrale kaarten te finen, mei de byhearrende
eigeners- en perseelsgegevens, foar rûchwei it gebiet
tusken Hillegom en Den Helder, dêr’t de stêden Haarlim,
Alkmaar en Medemblik diel fan binne. It systeem beslacht
54 kadastrale gemeenten, mei sa’n 100.000 perselen,
allegear opmetten yn de perioade 1811-1832.

Ynzoome op it ferline
Krekt as de oare HisGIS-projekten is dit projekt bedoeld
as kapstok fan digitale kennis oer minsken, besit, erfgoed,
lânskip en sosjale en ekonomyske ûntjouwings yn it
ferline. Dy data kinne oer oare kaarten hinne lein wurde,
lykas hichtebestannen, loftfoto’s of âlde topografyske
kaarten. Yn ien eachopslach wurdt dúdlik, hoe oars oft
it der mei it lânskip earder hinne lei. Tusken Heemstede
en Aalsmeer is de Haarlimmermar noch te sjen.
Beverwyk en Velsen grinzje noch oan de Wikermar en de
wenplakken binne in stik lytser as no. Mar oars as by oare
histoaryske kaarten, kin der no sa fier ynzoomd wurde as
men mar wol.

‘Van grote waarde’
Ynformaasjespesjalist publyk Jan Kruidhof fan it NHA is
wiis mei de ôfrûning fan dit projekt en de tafoeging fan
de Noard-Hollânske kustsône oan HisGIS: “Dit is een
geweldige bron, die geschiedenis heel dichtbij brengt.
Je kunt nu, een beetje vergelijkbaar als bij Google Maps,
een stuk grond aanklikken en kijken van wie die grond
was, waarvoor het gebruikt werd en wat het waard was.
Dit is voor historici en andere wetenschappers, maar
ook voor iedereen die gewoon meer wil weten over
de geschiedenis van de plekken waar wij nu wonen en
werken van grote waarde”.
Sels ek (online) strune oan de Noord-Hollânske kust?
Sjoch op: www.hisgis.nl > Noord-Holland.

Velsen

De Fryske Akademy (FA) en it Fries Sociaal Planbureau (FSP) dogge
yn ‘e mande ûndersyk nei hoe’t it Fryske Feangreidegebiet him troch
de tiid ûntjûn hat en ûntjout. Se wolle dit brûke as ynput foar de
publike diskusje oer it gebiet. Der wurdt oansletten by in projekt fan
it Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV) en it Nationaal Park Alde
Feanen.
It Feangreidegebiet stiet foar
grutte útdagingen. De oksidaasje
en it sakjen fan de boaiem troch
ûntwettering driuwe it meast
en binne liedend yn it sosjale
debat tusken bewenners, boeren,
behearders en oanbelangjenden.
Oars as dat fakentiden wol tocht
wurdt, binne oksidaasje en it sakjen
fan de boaiem al iuwen oan de gong
en hawwe se yn it ferline generaasjes
Friezen foar soartgelikense
problemen steld. Problemen dêr’t
hieltyd wer oplossingen foar fûn
wurde moasten.

Haarlim yn 3D

www.fryske-akademy.

Brede ‘Wolfeart’ Feangreidegebiet

Feroarjende persepsje
Sawol de problemen as de
oplossingen troch de tiid hinne,
steane sintraal yn it ûndersyk. As
ramt is keazen foar de term Brede
Wolfeart (Brede Welvaart). Dat
betsjut dat rekken hâlden wurdt
mei de feroarjende persepsje fan de
kwaliteit fan libjen troch de iuwen
hinne. Dêr’t it Feangreidelânskip
de bewenners yn earder tiden yn
haadsaak tsjinne hat om in skraal
materieel bestean op te bouwen,
krige it yn ‘e tweintichste iuw ek in
ekologyske en rekreative funksje foar

Us histoarysk geografysk
ynformaasjesysteem fine jo op:
www.hisgis.nl

in breder publyk. De ekonomyske
funksje is sa stadichoan minder
dominant wurden.

Fan it ferline nei it hjoed
De Fryske Akademy wol de
skiednis fan it Feangreidegebiet
en syn minsken bestudearje
oer in tiidrek fan trije iuwen.
Dêrby wurdt omtinken jûn oan
materiële aspekten, lykas ekonomy,
technology en wetterbehear, mar
ek oan net-materiële saken, lykas
polityk, maatskippij en wolwêzen.
Promovendus Mark Raat is begjin
dit jier begûn mei in ûndersyk, dat
fjouwer jier duorje sil. Hy docht dat
ûnder lieding fan Marijn Molema
(FSP) en Hans Mol (FA).
It Fries Sociaal Planbureau hâldt de
aktuele situaasje tsjin it ljocht, dêryn
stipe troch de histoaryske stúdzje fan
de Fryske Akademy.

Presintaasjes foar it
Inspiratieteam
Toekomst Friese Veenweide ferbine
de histoaryske en hjoeddeistige
perspektiven. Dy presintaasjes
helpe de lju dy’t it oangiet om op in
yntegrale manier fierder nei te tinken
oer de takomst fan de regio.

www.fryske-akademy.nl
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It projekt is troch de Fryske Akademy, it Humanities
Cluster fan de KNAW en it Noord-Hollands Archief
(NHA), útfierd mei stipe fan de argeologyske ôfdieling
fan de provinsje Noard-Hollân. Mei help fan in soad
frijwilligers fan it NHA binne de perseelsgegevens út
de Oarspronklike Oanwizende Tafels (Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafels (OATS’s)) yn in database ynfierd. In
tafel is in register út 1832 dêr’t per perseel ynformaasje
yn stiet oer bygelyks de eigener, de grutte en

wêr’t it perseel foar brûkt waard, lykas in hûs, in dyk, in
bosk, in greide, polderwetter.

Spraaksynteze ûntwikkele foar it Frysk

VirtuLApp

Sûnt maaie 2020 wurket Phat Do by RuG/Campus Fryslân oan syn
promoasje-ûndersyk nei spraaksynteze foar lytse talen, yn dit gefal
it Frysk. By spraaksynteze lêst in kompjûter in tekst foar dy’t of troch
de brûker oanbean of automatysk generearre is, bygelyks troch in
firtuele assistint. Blinen of minsken mei problemen by it sjen brûke faak
syntetisearre stimmen (kompjûterstimmen) dy’t harren it nijs foarlêze.
Mar minsken dy’t troch in sykte of trauma harren stim kwyt rekke
binne, brûke syntetisearre stimmen. Fierder kin spraaksynteze brûkt
wurde by it learen fan in taal, want de learder heart dan hoe’t de taal
útsprutsen wurdt. Dit projekt makket diel út fan de ûndersyksgroep
Culture, Language and Technology fan RuG/Campus Fryslân. By dit
projekt wurket Phat Do nau gear mei de Fryske Akademy. Sa makket er
ûnder oaren gebrûk fan in ferskaat oan materiaal dat by de Akademy
ûntwikkele is.

VirtuLApp stiet foar Virtual Language App, in trijejierrich projekt yn
it troch de Europeeske Uny betelle Erasmus+-programma.
It Mercator Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen fan
de Fryske Akademy is de koördinearjende partij en wurket gear
mei fjouwer kennispartners út België, Ierlân en it Baskelân. It
projekt hat as doel om in ynnovative en multydidaktyske oanpak
te ûntwikkeljen dy’t learkrêften brûke kinne yn elke (meartalige)
klasse.

Wêrom is dit wichtich foar it
Frysk?

Wat binne de útdagings?
Alhoewol’t der wol in pear
spraakkorpora foar it Frysk
binne, is net ien fan dy korpora
eins geskikt om in syntetyske
stim fan te meitsjen. Ien fan de
grutste útdagings is dan ek om
lûdsopnamen fan hege kwaliteit fan
sprekkers fan it Frysk te finen. Phat
Do brûkt hjir Fryske audioboeken
foar. AudioFrysk (www.audiofrysk.nl),
dé útjouwer fan Fryske audioboeken,
wurket graach oan dit projekt
mei en hat ferskate audioboeken
beskikber steld. Phat brûkt guon
audioboeken dy’t troch stimakteur
Geartsje de Vries ynsprutsen binne.
De skriuwers fan de boeken dy’t
sy ynsprutsen hat, wurkje ek oan
dit projekt mei en hawwe Do it
manuskript fan de boeken tastjoerd.
Fierder ûndersiket Do oft it mooglik
is om om it probleem fan datakrapte

Folgje jo ús al op Twitter?
@FryskeAkademy

www.fryske-akademy.

Hoe giet it mei it ûndersyk?
In earste prototype fan de syntetyske
Fryske stim is ûntwikkele. Hoewol’t
it al aardich goed klinkt, is der romte
foar ferbettering. It projekt is no
krekt oer it earste jier, dus der is
noch hast trije jier oer foar fierder
ûndersyk en ferbettering. Do hat in
tiim fan twa promotoaren, te witten
dr. Matt Coler, opliedingsdirekteur
fan de nije masteroplieding Voice
Technology by RuG/Campus
Fryslân, en dr. Esther Klabbers,
spraakûndersiker by ReadSpeaker,
in ynternasjonaal bedriuw yn
spraaksynteze. Syn ko-promotor
is dr. Jelske Dijkstra, dy’t sawol by
de Fryske Akademy as by Campus
Fryslân wurket.

Learkrêften hawwe te krijen mei
in grut ferskaat yn de klasse en it
projekt foarsjocht yn harren fraach
nei mear kennis en middels op it
mêd fan meartalige edukaasje, de
yntegraasje fan migrantetalen en
it ferminderjen fan taalseparaasje.
Dêrfoar is it digitale hânboek foar
learkrêften makke, mei fideo’s oer de
meartalige praktyk en bydragen fan
eksperts, dy’t andert jouwe op fragen
dy’t faak spylje. Der is ek in kwis oer
taalferskaat en meartaligens.

it ûnthâld kwyt en praat allegearre
talen trochinoar: nasjonale,
migrante- en minderheidstalen.
Yn tiims kinne de bern Babel helpe
mei harren eigen talekennis. De
game hat as doel om bern bewust
te meitsjen fan taalferskaat en de
wearde dêrfan, en om talekennis
te aktivearjen. De learkrêft krijt
sadwaande mei VirtuLApp de
kennis en middels ta syn foldwaan
om meartaligens wolkom te
hjitten yn de klasse.

BabelAR
Fierders is der
in game makke
mei Augmented
Reality, BabelAR,
om mei-inoar yn de
klasse te spyljen. It
lytse meunster Babel is

Wiki on minority language learning

Oer Phat Do
Phat Do is in Fjetnameeske
ûndersiker dy’t in Master yn
Taalwittenskippen en Taaltechnology
oan de Universiteit fan East-Finlân
helle hat, foardat er by Campus
Fryslân oan ‘e slach gie. Mei syn
achtergrûn yn Taalwittenskippen
hat er in grutte belangstelling foar
it learen fan nije talen en hy hopet
dat er tsjin de tiid dat er op dit
ûnderwerp promovearret in aardich
wurdsje Frysk en Nederlânsk leard
hat.

Nominaasje foar
LC Awards
Us stazjêres
Kirsten
Wildenburg en
Engelina Smeins
hawwe foar harren
masteroplieding

Mercator’s Wiki on minority language learning dielt
kennis oer de edukaasje fan minderheidstalen en
fergruttet de sichtberens fan minderheidstalen online. It
is in oanfolling op de Regionale Dossiers fan it Mercator
Kennissintrum en biedt ynformaasje oer de edukaasje
fan minderheidstalen dy’t in (tige) beheind plak hawwe yn
it nasjonale edukaasjesysteem. De Wiki, dêr’t yn 2015 mei
úteinset is, hat hjoed-de-dei ynformaasje oer 36 talen.
By Wiki moat men faaks fuort tinke oan de bekende
Wikipedia. Dat komt troch de software Dokuwiki dy’t
brûkt wurdt. Yn tsjinstelling ta Wikipedia, kin net elkenien
meiskriuwe oan de Wiki on minority language learning,
want earst is der noch in redaksjeslach. Foar de Wiki
wurdt der gauris gearwurke mei de Ryksuniversiteit
Grins, mei de stúdzjes Minorities and Multilingualism (BA)
en Multilingualism (MA). As opdracht skriuwe studinten
oer in taal dy’t se nijsgjirrich fine. Dêrby kinne studinten
harren ferdjipje yn taalferskaat, edukaasje en de teory, it
belied en de praktyk oangeande meartaligens.
W: https://wiki.mercator-research.eu/

Multilingualism (RUG Campus
Fryslân) ûndersyk dien nei hoe’t
de game BabelAR helpe kin by it
befoarderjen fan taalbewustwêzen
en in iepen hâlding oangeande
meartaligens. Se giene nei hoe’t
Pabû-studinten foar meartaligens oer
stiene. En meidat se meartaligens sa
ûnder de oandacht fan takomstige
learkrêften bringe, hoopje se dat
der aanst mear bern berikt wurde. It
spultsje is bedoeld foar bern fan 7-12
jier. It ûndersyk waard nominearre
foar de LC Awards, prizen dy’t
de Ljouwerter Krante alle jierren
útrikt oan eksellinte studinten fan
MBU-opliedings, HBU-/WU-bachelors
en masteropliedings. De finale wie
op tiisdei 8 juny yn De Harmonie te
Ljouwert. Foar ús stazjêres kaam it
lykwols net ta in priis.
W: https://virtulapp.eu/

EBLT

Sûnt de oprjochting yn 1984 soarget it Europeesk Buro
foar Lytse Talen (EBLT) foar de promoasje en beskerming
fan lytse talen yn Nederlân en yn de Europeeske Uny, de
Rie fan Europa en harren ynstellingen. Dêr wurdt wetlike
en politike stipe foar socht op Europeesk, nasjonaal en
provinsjaal nivo. It EBLT bestiet út fertsjintwurdigers fan
22 organisaasjes dy’t harren ynsette foar de posysje fan it
Frysk, it Nedersaksysk, it Biltsk of it Papiamintsk.

Sekretariaat en webstee
It EBLT is al jierren húsfeste by de Fryske Akademy
en yn 2009 binne it EBLT en it Mercator Europeesk
Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen in
gearwurkingsoerienkomst oangien. Sa is Mercator ûnder
mear ferantwurdlik foar it sekretariaat en it webstee
fan it EBLT. Dêrneist wurkje de partners gear by it
organisearjen fan ferskate aktiviteiten. Twa dêrfan binne
de jierlikse Ynternasjonale Memmetaledei op
21 febrewaris en de Europeeske Taledei op 26 septimber.
W: www.eblt.nl

www.fryske-akademy.nl
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Sjoen de ûntwikkelings fan de
lêste jierren, kinne de nijste
spraaksyntezesystemen hieltyd
better minsklike spraak produsearje.
Mar dy systemen binne faak beheind
ta grutte talen, want om in goed
systeem te bouwen, binne in soad
spraakdata nedich, dat wol sizze,
útskreaune lûdsopnamen fan
sprekkers, en taalkundige kennis. Dat
kostet in soad jild. Minderheidstalen
binne meastal lytse talen dy’t sokke
ynvestearrings net dwaan kinne
en dêrtroch minder boarnen ha
om hjirfoar yn te setten. As in taal
mar in pear spraakkorpora hat,
dan wurdt it dreech foar dy taal
om te profitearjen fan de lêste
ûntwikkelings yn spraakkwaliteit.
Sprekkers fan dy lytsere talen
ha minder tagong ta de lêste
spraakoanstjoerde technology,
of moatte tefreden wêze mei it
oanstjoeren fan dy apparatuer yn
in oare taal. Frysk kin bygelyks op
dit stuit net brûkt wurde om de
kommersjele stimassistinten oan
te stjoeren. As Friezen soksoarte
apparatuer brûke wolle, dan

moatte se dêrfoar oerskeakelje
nei it Nederlânsk of it Ingelsk. It
einprodukt fan dit promoasjeûndersyk is in open-source en
publyk beskikbere Fryske syntetyske
stim, dy’t brûkt wurde kin foar de
ûntwikkeling fan stimtapassings.

hinne te wurkjen troch, neist dy fan
de lytse taal, ek spraakdata fan oare
talen te brûken. In oare útdaging
binnen it projekt is it bouwen fan in
útspraakwurdboek oan de hân fan
útspraakregels foar it Frysk, dêr’t de
Fryske Akademy Do ek by helpt.

FA-ria
Gearwurking
tsien Fryske
ynstellings

Keetje Hodshon
Priis foar
proefskrift

Tsien ynstellings en partijen dy’t har dwaande
hâlde mei it Frysk en de Fryske kultuer slaan de
hannen gear om ta in nauer oparbeidzjen
te kommen oangeande it Frysk. Dêr wurdt
in útfieringsramt/-aginda foar ûntwikkele.
Neist de Provinsje giet it dêrby om: F
 ryske
Akademy, Afûk, RUG Campus Fryslân, Tresoar,
Ryksuniversiteit Grins, NHL Stenden, Fries
Sociaal Planbureau, Fers en Stichting Frysktalige
BerneOpfang (SFBO).

De Keetje Hodshon Prijs 2021 is
takend oan dr. Evelyn Bosma,
foar har proefskrift Bilingualism
and cognition: the acquisition of
Frisian and Dutch (2017). De priis,
fan €12.500, waard útrikt yn in online
gearkomste op freedtemiddei
18 juny.

Wurkgroepen út ein set
Underwilens binne trije fan de fjouwer wurkgroepen
mei har wurk út ein set. De Fryske Akademy is yn al
dy trije fertsjintwurdige. It giet om wurkgroep
1. Fryske Taal yn it ûnderwiis en de foarskoalske
perioade;
2. Fryske Taal yn de maatskippij en de iepenbiere
romte en
3. Fryske Regionale identiteit /kultuer/erfguod/
skiednis/literatuer.
Letter komt der noch in fjirde wurkgroep by, dy’t him
dwaande hâldt mei fasilitearring en in mienskiplike
ynfrastruktuer.
In kearntiim hâldt it oersjoch en stjoert op haadlinen.
Foarsitter dêrfan is Folkert Kuiken, vice-foarsitter is
Nelleke IJssennagger-van der Pluijm.

Oanmoedigingspriis
De Keetje Hodshon Prijs is ynsteld troch de
J.C. Ruigrok Stichting te Haarlim as oanmoedigings
priis foar ûndersikers op it mêd fan de geastes
wittenskippen dy’t yn it jier fan takenning net langer
as fiif jier lyn promovearre binne. De priis is ornearre
as bekroaning fan oarspronklik ûndersyk. De priis
wurdt alle jierren takend foar ûndersyk op ien
fan de neikommende mêden: Taalwittenskippen,
Literatuerwittenskippen, Histoaryske wittenskippen,
Wiisbegearte en/of Godgeleardheid. Evelyn
Bosma die har promoasje-ûndersyk oan de Fryske
Akademy fan 2013-2017. Se die ûndersyk nei de
taal- en kognitive ûntjouwing fan bern mei in FryskNederlânske twatalige achtergrûn. Op dit stuit is
hja ûndersiker/dosint by it Centre for Linguistics
fan de Universiteit Leiden en gastûndersiker by
de Fryske Akademy. Fan septimber ôf sil se by de
Fryske Akademy oan it wurk
as postdoktoraal ûndersiker
Meartalige Geletterdheid.

Nominaasje Gratama
Wetenschapsprijs

De Fryske Akademy slacht mei njoggen
ynstellings/partijen de hannen gear om
nauwer mei-inoar op te arbeidzjen
oangeande it Frysk en de Fryske kultuer.

www.fryske-akademy.

Evelyn Bosma wie ek ien
fan de trije jonge en aktive
wittenskippers dy’t nominearre
waarden foar de Gratama
Wetenschapsprijs. Dy priis is
in oanmoedigingspriis fan de
Universiteiten Leien en Grins foar
(jonge) wittenskippers dy’t harren ûnderskiede troch
fernijend, maatskiplik relevant en ‘spraakmeitsjend’
ûndersyk. Yn de ûnevene jierren giet de priis nei in
ûndersiker út Leien en yn de evene nei ien út Grins.
Foar Bosma bleau it by de nominaasje, al betsjutte
dat wol in bydrage fan € 2.500,- foar har fierdere
wittenskiplike karriêre. Dy priisútrikking wie op freed
25 juny.

Gastûndersiker Liuwe Westra is dwaande mei in wittenskiplike biografy
fan Tony Feitsma. De plannen dêrta, sa docht bliken, meitsje in protte
reaksjes los.
Minsken jouwe gauris oan, dat se wol
meiwurkje wolle troch oantinkens
of oare ynformaasje te dielen.
Al hoe wiis oft de biograaf en de
bestjoerders fan it Feitsma Fûns dêr
ek mei binne, it is yn ’e praktyk net
mooglik om persoanlik te praten
mei alle minsken dy’t dêrfoar yn ’e
beneaming komme soene. Dat soe
fierstefolle tiid kostje.
Dêrfandinne hjirby in oprop oan
fakgenoaten, learlingen, meistriders
en tsjinstanners fan Tony Feitsma om
oan in rûnfraach mei te dwaan.

De fragen geane oer it kontakt dat
jo mei Tony Feitsma hiene, oer wat
neffens jo de foarnaamste bydragen
fan Tony Feitsma oan de Fryske
wittenskip of de Fryske Beweging
binne, en oer jo byld fan de persoan
fan Tony Feitsma.

Brûken fan ynformaasje

Oanmeldings om mei te
dwaan oan de skriflike
rûnfraach, kinne oer de
mail nei Liuwe Westra:
lwestra@fryske-akademy.nl

Elk dy’t oan de rûnfraach meiwurkje
wol, kin kontakt opnimme mei Liuwe
Westra, sadat dy de fragelist digitaal
of oer de post tastjoere kin. Wy kinne
dan ek fêstlizze, hoe’t de ynformaasje
al of net brûkt wurde mei. Jo as
ynformant hawwe dêr it lêste wurd
oer.

In pear siden út Tony Feitsma har bûsboekje
fan 1950. De foto kin sjoen wurde as in
miniatuer fan har libjen en wurkjen. It
bûsboekje is de Frysktalige ‘Bûs-Aginda’ fan
it Boun fan de Frysk-Nasjonale Jongerein. Op
woansdei 24 maaie hie Tony kolleezje fan
A.J.B.N. Reichling, heechlearaar Algemiene
Taalwittenskip oan ’e Universiteit fan
Amsterdam. Dyselde deis hie se de jûns in
lustrum fan ’e ASVA, de Algemene Studenten
Vereniging Amsterdam. Yn it wykein reizget
se nei Staniastate yn Oentsjerk, dêr’t in
‘Biwegingskonferinsje’ holden wurdt.

Mochten jo noch minsken
kenne dy’t faaks ek
meiwurkje kinne en wolle,
wolle jo harren dan op
dizze rûnfraach wize.

Oanmeldings

Skripsjepriis 2018-2020 foar Sian Wierda
De twajierlikse skripsjepriis fan de Fryske Akademy is wûn troch histoarikus Sian Wierda fan De Jouwer en
waard ein desimber ferline jier útrikt yn in online gearkomste. Foar Het vrije volk van de heide. Armoede en
cultuur onder de bevolking uit de heidenederzettingen in het Fries-Groningse grensgebied tussen 1850-1900 krige de
winner tûzen euro. Wierda skreau syn skripsje foar de Master Skiednis oan de Ryksuniversiteit Grins.
De sjuery bestie út Aldfrisist dr. Han Nijdam en de
taalkundigen dr. Jelske Dijkstra en dr. Eric Hoekstra.
Sy wiene tige ûnder de yndruk fan it grutte oantal en
it ferskaat oan boarnen dat Wierda brûkt hat foar syn
ûndersyk. Alle boarnen binne sekuer en mei in krityske
hâlding behannele. Troch de kombinaasje fan kwalitatyf
en kwantitatyf ûndersyk ûntstiet der in kompleet byld fan
it libben op de heidedoarpen.

Skripsjepriis
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 Skripsjepriis 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

www.fryske-akademy.nl
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Cornelia Catharina
(Keetje) Hodshon,
de rike regintesse
út Haarlim dêr’t de
priis nei neamd is

Skriftlike omfraach wittenskiplike
biografy Tony Feitsma

FA-ria
Slomjende krêften

Sulveren earepenje út neilittenskip

André William Verdelman 1939-2020
Wa’t yn de famyljenammebank fan
it Meertens-ynstitút siket op de
skaainamme Verdelman, krijt foar
it jier 2007 fiif hits: Amsterdam,
Wassenaar, De Haach en Ryswyk. It is
dus in skaainamme dy’t yn Nederlân
perfoarst net foar master opslacht.
De namme is yn it begjin fan de
njoggentjinde iuw mei Hendrik
Verdelman út de reek fan Osnabrück
yn Nederlân kaam. Yn 1829 stiet
dy keapman, yn 1791 yn Mettingen
berne, by de folkstelling yn Ljouwert
ynskreaun. Tagelyk mei him Johan
Heinrich Verdelman, berne yn 1825
yn itselde Mettingen. Letter wennen
der Verdelmannen yn Ljouwert,
op It Hearrenfean en yn Snits. Oan
de ein fan de njoggentjinde iuw
teagen de Verdelmannen fia Delft en
Flaardingen nei Rotterdam ta en sûnt
hawwe se har domisylje yn it Westen
fan Nederlân.

Op 19 oktober 2020 ferstoar André
William Verdelman, neikommeling
fan de Dútske lânferhuzer, yn de
âldens fan 81 jier yn Soetermear.
Dy Verdelman studearre Dútsk yn
ûnder mear Leien en bedarre nei
syn stúdzje as dosint yn it middelber
ûnderwiis. Sa te sjen loek de Dútske
taal noch hieltyd. Mar hy hie niget
oan mear talen, en dêrûnder it
Frysk. Ek al wie it in hiel hoart lyn
dat der Verdelmannen yn Fryslân
wennen, ek al hie André der sels
nea wenne, dochs fielde er in sterke
bân mei Fryslân. Hy hold gewoan
fan it ‘heitelân’ en fielde him eins
in Fries. Dat oppenearre him deryn
dat er yn fakânsjes en op oare frije
dagen fakentiids mei syn oarehelte
en syn mem yn Fryslân tahold. Hy
wie dan ûnder mear mei fiskersreau
by it wetter te finen. Djip yn syn hert
wie er grutsk op it Fryske lân en de

Fryske taal. Sels koe er gjin Frysk,
mar it ferstean gie him aardich ôf.

Sterke bân mei Fryslân
Ridlikgau neidat er wei wie, krige
de Fryske Akademy tynge fan in
Haachsk notariskantoar dat André
William Verdelman yn syn testamint
fêstlein hie dat nei syn ferstjerren
de Fryske Akademy in legaat krije
soe. Neist de Fryske Akademy binne
ek oare Fryske organisaasjes yn syn
testamint neamd. Dat nei syn dea
Fryslân legaten fan him krige, lit sjen
dat syn bân mei Fryslân sterk wie
en dat dy bân geslachten oanien
slomjend bestean bliuwe koe.
Hettie Uurbanus-Verdelman (De Haach)
en Pieter Duijff (Fryske Akademy)

In Memoriam Wiebe Adema

De Fryske Akademy moat him befoarrjochte en
fereare fiele dat dizze grutte soan fan Fryslân him ek
foar ús ynstitút ynsette woe. Dat er syn krewearjen
foar de Fryske Akademy ek mei ynmoed op him naam,
docht bliken út de stap dy’t er oan de ein fan it jier
2003 sette. Yn dy tiid hie de Akademy noch in bestjoer
en yn it begjin fan dizze iuw wie er dêr ponghâlder
fan wurden. Al ridlik gau kaam er derachter dat de
finânsjes fan de Akademy net op oarder wienen.
Hy hat besocht om de finansjele oanstjoering fan it
ynstitút by te stjoeren, mar hy krige yn it bestjoer

www.fryske-akademy.

en fan de direksje net de meiwurking dy’t er nedich
achte. Dêrom naam er it beslút om tebek te stappen.
Dat er it skerp sjoen hie, bewiisde de krisis dêr’t
de Fryske Akademy mids 2004 yn bedarre. Nei syn
opstappen bleau er likegoed foar de Fryske Akademy
stean. Dat wie te sjen oan syn krewearjen foar it Frysk
Akademyfûns. Yn 2008 waard er nammentlik lid fan
dat bestjoer en oan syn weireitsjen ta hat er dêr aktyf
yn west. De amaibele en erudite Wiebe Adema seach
net nei ynsidinten, mar nei gruttere gehielen. Dat wie
syn koerts.

Folkshegeskoalle
Henk van der Wielen wie sosjaal-geograaf en spile yn
de perioade om de Twadde Wrâldoarloch hinne in
wichtige rol op ferskate mêden. Sa wie er yn 1931 ien
fan de oprjochters fan de folkshegeskoallebeweging
en wie er in lange rige fan jierren direkteur fan de
Folkshegeskoalle Allardseach. Dêrneist hat er ferskate
bestjoerlike funksjes hân, lykas foarsitter fan de Fryske
Kultuerried (1948-1965) en bestjoerslid fan de Fryske
Akademy. Op grûn dêrfan waard er yn 1963, by it
25-jierrich jubileum fan de Akademy, tegearre mei
Meint Wiegersma (1888-1984), ta earelid beneamd.
Eareleden hawwe de oprjochting noait mear as tsien
fan west. It wie dus in tige earfolle beneaming.

Nei 1963 is de sulveren earepenje noch mar in pear
kear útrikt. Yn 1996 oan dr. Bernard Smilde en oan
A.B. Dull tot Backenhagen foar harren ynset foar
respektivelik de Musikologyske Wurkgroep en de
Fryske Rie foar de Heraldyk. As lêste krige prof. dr.
Durk Gorter de earepenje, doe’t er yn 2007 ôfskied
naam fan de Akademy en nei it Baskelân ferhuze.
De earepenje fan Van der Wielen krijt in plakje yn de
fitrine yn de hal fan de Fryske Akademy.

Eksklusyf
De sulveren earepenje is ek hiel eksklusyf. Is dy
foar 1963 mar in pear kear útrikt, yn 1963 binne
der fanwegen it jubileum acht tagelyk útrikt. Neist
Van der Wielen en Wiegersma ek noch oan seis
minsken dy’t har op ûnderskate wize fertsjinstlik
makke hiene, lykas de folksferhalesamler
Dam Jaarsma, de amateur-histoarikus Oepke
Santema en de genealooch R.S. Roarda. Efterop dy
penjes stiet ek de namme en de datum, lykas by it
eksimplaar fan Van der Wielen, mar ynstee fan ‘earelid’
stiet der ‘Foar tsjinst oan Fryslân’.

15
Alhoewol’t de meiwurkers fan de Fryske Akademy benammen thús
oan it wurk wiene, en noch binne, waard der okkerwyks dochs hurd
wurke yn de Akademy-tún. Sân skiep fan de Ljouwerter stedshoeder
Sam Westra wiene in wike dwaande om it gers yn te koartsjen.

Publikaasjes

Wolle jo ek
advertearje

Bûten syn krewearjen foar it bestjoer fan de Fryske
Akademy en it Frysk Akademyfûns om hat er ek
in soad foar de Fryske Akademy betsjut. Troch
de Boersma Adema Stichting, fan Adema en syn
frou Anne Marie Adema-Hoyer, hawwe hiel wat
Akademypublikaasjes it ljocht sjen kinnen.

yn Ut de Smidte?
Freegje nei de
mooglikheden en
tariven fia redaksje@

De Fryske Akademy sil Mr. Wiebe Jan Adema en syn
krewearjen yn tankber oantinken hâlde.
Pieter Duijff

fryske-akademy.nl

Skiep oan it wurk yn Akademy-tún
www.fryske-akademy.nl
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Op 19 maart 2021 ferstoar Wiebe Jan Adema, notaris
yn Ljouwert fan 1975 oant 2005. Hy is berne op 23
oktober 1942 yn Kollum. Neist en nei syn notariaat yn
Ljouwert hat er him op in grut ferskaat oan mêden
ynset foar de Fryske mienskip. Yn 2011 publisearre
de Ljouwerter Krante ûnder de titel ‘Wie doet echt
wat voor Friesland’ in groslist fan 190 minsken dy’t
fan ynfloed wienen op it riden en farren yn Fryslân. In
wike of wat letter waard de ranglist publisearre. Sokke
mjitterij is fansels gjin wittenskiplike mjitterij, dat in
plak heger of leger seit net safolle. Mar it seit wol wat
dat Wiebe op nûmer sechstjin bedarre. Hy naam al
syn funksjes serieus, oan syn ein yn it hospice ta.

In skoftsje lyn krige de Fryske Akademy in sulveren earepenje werom út de neilittenskip fan dr. H.G.W. (Henk)
van der Wielen (1903-1990). Op de foarkant is it segel fan de Fryske Akademy te sjen, kreas yn reliëf útfierd. Op
de efterkant stiet de ynskripsje ‘H.G.W. van der WIELEN. EARELID. 31 AUGUSTUS 1963’.

Paadwizer
Fryske Akademy
Wittenskiplik sintrum fan Fryslân

Pensjoen Frits van der Kuip

Coulonhûs
Doelestrjitte 8
Postbus 54
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden

FA-ria

Telefoan:

(058) 213 14 14

E-post:

fa@fryske-akademy.nl

Ynternet:

www.fryske-akademy.nl

Twitter:

@FryskeAkademy

Op 12 maaie – âlde maaie – gie leksikograaf/taalkundige Frits van der
Kuip mei pensjoen. Hy hat goed 35 jier foar de Fryske Akademy yn it
spier west. Yn lytse rûnte waard op de Akademy in ôfskiedsgearkomste
holden. Kollega’s en âld-kollega’s koene der online by wêze.

facebook.com/
Stipe
foar boeken

Facebook:

FryskeAkademy

Rekkennûmers
NL30RABO0130549681
De Fryske
Akademy beheart al jierren

it Pot-Cuperusfûns.
Dit fûns is neilitten
NL32INGB0000923369
troch frou Pot-Cuperus en bedoeld foar it
Kontaktpersoanen
befoarderjen fan de útjefte fan Fryske en
yn it Frysk oersette boeken foar de skoalFoarsitter: prof. dr. ir. Jacob Fokkema
geande bern en de jongerein.
Ried fan Tafersjoch
Heechleararen

Amsterdam
prof. dr.
Arjenwol
Versloot
Wa’t(UvA):
oanspraak
meitsje
op finansjele

Grins: prof.
Brand
stipedr.
út Hanno
it Pot-Cuperusfûns
kin in skriftlike
Leien: prof.
dr. Hansfoarsjoen
Mol
oanfraach,
fan it oanbelang-

jende
stjoere nei: Fryske
Utert: prof.
dr. manuskript,
Hans Van de Velde
Akademy, Pot-Cuperusfûns, Postbus 54,
Direkteur-bestjoerder
8900
AB Ljouwert. der Pluijm
dr. Nelleke
IJssennagger-van

Kolofon
Akademy-publikaasjes

kinne jo keapje fia

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
Ferfolch fan de foarside
1 desimber skriftlik trochdien wurde oan de
stipersadministraasje fan de Fryske Akademy.

www.afuk.nl
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Nije leden

Redaksje Mettje de Vries

Foardracht opstjoere

Foardrachten foar nije Akademy-leden

Kopij kin oer de mail stjoerd wurde oan:
kinne oant 30 juny 2011 per brief stjoerd
redaksje@fryske-akademy.nl
wurde oan
de nei:
direkteur-bestjoerder fan
Mei de gewoane
post
de
Fryske
Akademy,
prof. dr. Reinier
Ut de Smidte
Motivearje
yn de foardracht
PostbusSalverda.
54, 8900 AB
Ljouwert/Leeuwarden
dúdlik,
de persoan yn kwestje
tel.: (058)
213 14wêrom’t
14

it lidmaatskip fan de Fryske Akademy

neffens jo fertsjinnet.
As it heal kin wolle
Basisfoarmjouwing
en opmaak
wy Jouwer
ek graach de kontaktgegevens fan
GPNo, De

it beëage nije lid hawwe. Set jo eigen

Foto's kontaktgegevens der ek dúdlik by, want
Fryske Akademy,
Dominicus
Johannes
Bergsma
as de troch
jo foardroegen
persoan
ta lid
(Wikimedia
Commons),
Jeroen
Hiemstra,
Nelleke
beneamd wurdt, wolle wy jo ek graach
IJssennagger
en Hindrik Sijens
útnoegje.
PrinterIt brief kinne jo stjoere nei: Fryske
Van Leer
& De Jong,
St. leden
Anne 2011, Postbus 54,
Akademy,
nije

8900 AB Ljouwert.

www.fryske-akademy.
Tinke jo dat de persoan dy’t jo op it each

Aginda

Tûker en sûner wurkje yn it Frysk

De neikommende gearkomste-data wiene bekend op it stuit fan
Fryske
makker
gearstallenAkademy
fan dit nûmer fan Ut
de Smidte. Hâld de aginda op ús
thússide, www.fryske-akademy.nl goed yn ’e rekken en sjoch op ús
CtrlWORK
oersetting
Ctrl-WORK
Facebook en Twitter
foar aktueel nijs oangeande aktiviteiten en
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‘Taalstriid’, Ljouwert (Fryske
oannimmen
fan inMaastricht.
sûne wurkhâlding.
Universiteit
Akademy)

2022
De Fryske
fan Ctrl-Work waard op freed 11
febrewaris
Freedferzy
10 septimber
presintearre.
Ferskate
Fryske
organisaasjes,
lykas
Tresoar,
de
De middeis: Akademydei, Ljouwert/
Tiisdei
18
jannewaris
Waddenacademie,
de
NHL
Hogeschool,
gemeente
Leeuwarden
online.
en Bibliotheekservice Fryslân wiene der by10.00-16.00
oanwêzich. oere: Akademylêzingen,
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