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Maatskiplike Advysried
Op grûn fan it karbrief hat de Fryske Akademy
in Maatskiplike Advysried (MAR). De MAR kin de
direkteur-bestjoerder, de Ried fan Tafersjoch en
de Provinsje Fryslân frege en net-frege advizen
jaan oangeande de maatskiplike tsjinstferliening
fan 'e stifting, dêr't ek it stypjen fan de frijwilligers
binnen de stifting Fryske Akademy ûnder falt.
Sûnt 1 maaie 2016 is de gearstalling fan 'e
Maatskiplike Advysried sa:
•
•
•
•
•
•

dr. Geart Benedictus (foarsitter), De Jouwer
Maaike Andringa MA, Grins
drs. Folkert de Jong, Drachten
Steven Sterk, Tsjalbert
Jan de Vries, Koudum
mr. Jan Veldhuis, De Pein

Akademydei 9 septimber 2016

2

www.fryske-akademy.
nl

De Fryske Akademy is fan ús

Fyzje fan de Maatskiplike Advysried
op de Fryske Akademy en de Fryske
Mienskip
1. Ynlieding
Yn dit stik wurde boustiennen
beskreaun fan de fyzje fan de
Maatskiplike Advysried (MAR)
fan de Fryske Akademy (FA).
Der wurdt yn beskreaun hoe't
de MAR tinkt oer de rol dy't
de FA hat yn de útbou fan
de Fryske mienskip. Dit stik
is bedoeld om in oanset te
jaan ta fierdere diskusje. De
earste ferzje is skreaun troch
Steven Sterk en besprutsen yn
gearkomsten fan de MAR. Yn
dit fyzjedokumint steane syn
persoanlike opfettingen yn
kaders.

2. Skiednis
De Fryske Akademy is oprjochte
yn in tiid (10 septimber 1938)
dat ûnderwiis noch net foar
elkenien berikber wie en heger
of universitêr ûnderwiis al
hielendal net. De Akademy
is oprjochte yn de geast fan
de tiid om it folk te ferheffen,
kombinearre mei in groeiend
besef fan eigen identiteit. Hja
namen, neidat de Jongfryske
Mienskip fan Douwe Kalma in
earste oanset jûn hie, ôfskied
fan inkeld de folksaardige
kant fan taal en de suvere
romantyske belibbing fan de
skiednis fan de njoggentjinde
iuw.
Kêst 2 út it Haadkarbrief by de
oprjochting giet sa:

Ambysje

"Ik hantearje yn de keunsten faak it biedwurd:
‘Fries wêze mar mjitte mei New York’. Jo moatte
witte wêr’t jo wei komme, jo kinne dêr grutsk op
wêze en yn ferbliidzje. Der binne lju dy’t net witte
wolle wêr’t se wei komme. Somtiden tinke jo: wie
ik mar berne as yndiaan, neger of Amerikaan
dan hie it libben der hiel oars útsjoen en yn it
lêste gefal faaks in stik makliker. Mar ja, it is
net oars en as jo josels net wêze wolle, sille jo
noait in minske yn balâns wurde. As ambysje,
útgongspunt, moatte jo der alles úthelje wat
der yn sit. Net mjitte mei de buorman mar jo
mjitte wolle mei it bêste wat der op jo fakgebiet
is. Sa moat de Akademy neffens my ek wêze:
mei reden Frysk en sadwaande ûnmisber yn ús
mienskip, op it heechst mooglik wittenskiplike
nivo aktearje."

‘De stifting is in
wurkmienskip
dy’t him útleit op
de wittenskip dy’t
mei Fryslân, it
Fryske folk en syn
kultuer yn al syn
uteringen en yn de
wiidste omfieming
te krijen hat.’
Dernei wurdt formulearre
hoe’t dat doel berikt wurden
kin (wurkferbannen, útjaan fan
‘skriften’, it gearbringen fan
leksikografysk en oar materiaal,
it ynstellen en stypjen fan
ûndersikingen en ‘alle oar
wetlik talitten wurk dat ta it
doel strekke kin’.
De opbou fan de FA - mei
wurkferbannen en sa - komt
út dy tiid, de wittenskiplike
oandachtspunten ek. In
organisaasje dy’t yn de tiid fan
minder mobiliteit en sûnder
de elektroanyske helpmiddels
dy’t no al in foech generaasje
ta ús beskikking stean, goed
trochtocht wie en wurke.
Hat de de FA noch in funksje
yn Fryslân hjoed-de-dei, yn
it lân dat Fryslân hjit? Fynt
de FA noch wjerklank yn de
Fryske mienskip? Is de rol
dy’t de FA yn it oanbegjin en
de desennia dêrnei himsels
tatocht noch deselde? Wat is dy
Fryske mienskip? Binne dat de
ynwenners fan Fryslân? Of alle
Friezen dy’t Frysksinnich binne?

Of de lju dy’t har Frysk fiele of
har der oan besibbe fiele, sawol
yn as bûten Fryslân? Wy kieze
hjir - letter komme wy dêrop
werom - foar de lju dy’t har
Fries fiele en har besibbe fiele
oan de Fryske identiteit.
It antwurd op de fraach oft
de Akademy noch deselde
rol hat as foarhinne is fansels
nee. It folk is fierhinne ferheft
of feroare en de wrâld
sjocht der wat mobiliteit
en tagonsmooglikheden ta
ynformaasje der radikaal oars
út. Is der noch in funksje foar
de FA yn hjoeddeisk Fryslân?
As dat antwurd ja is, hoe moat
dy funksje der dan útsjen?
Hoe moatte wy dy funksje dan
foarmjaan yn de 21ste iuw?
Wat is de identiteit fan de FA?
It begjint mei it fêststellen fan
twa útgongspunten dy't wy
beskiede op grûn fan kêst 2
út it haadkarbrief:
a. It dwaan fan wittenskiplik
ûndersyk, op in sa heech
mooglik nivo.
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b. De FA moat in belang hawwe
foar Fryslân. It moat foar
Fryslân doel hawwe dat de
FA der is. De Akademy moat
der ta dwaan, de FA moat
fan ús wêze. Dat ‘ús’ hoecht
net elkenien te wêzen,
elkenien hoecht ek net nei
ús FC Hearrenfean te gean.
Us doelgroep is: lju mei niget
oan wittenskip en ûndersyk.
Lju, jong en âld.
It dwaan fan wittenskiplik
ûndersyk op it heechste nivo
past alhiel by de opfettingen
fan Douwe Kalma en Steven
Sterk sa't dy earder oanhelle
binne. De MAR hat dêrby
ek each foar de easken fan
bûten: Om te oerlibjen yn
de wittenskiplike wrâld en te
foldwaan oan de easken fan
de KNAW (dat wer fan belang
is foar ferkrijen fan subsydzjes)
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moat der wittenskiplik ‘skoard’
wurde. De FA is in jier yn ’t
foar al slim spand as de KNAW
wer komt om te hifkjen. Mei it
tanimmen fan it wittenskiplik
nivo fan de FA yn de lêste
desennia, is de rol fan de FA
as sintrum foar sneupers
en amateurwittenskippers
ôfnaam. Dat fynt de MAR net
in goede ûntjouwing en hy
sjocht de needsaak om nije
foarmen te finen om dyselde
amateurwittenskippers en
jonge/nije potinsjele (amateur)
wittenskippers derby te
beheljen.
Wat is de funksje fan
wittenskiplik ûndersyk foar
Fryslân en de Fryske ‘mienskip’?
Wittenskiplik ûndersyk mei
as ûnderwerp ‘Fryslân’ is net
genôch.

Dus moat der wat mear wêze as
inkeld wittenskiplik ûndersyk,
de FA moat him ek op in oar fjild
bewize oars wurdt der ier of let
besletten om de FA ûnder in
oare organisaasje te skowen as
de mearwearde net dúdlik is.
It belang fan de FA foar Fryslân
is lestiger te omskriuwen.
Wy komme dêrmei op gebieten
dy’t wittenskiplik net sa maklik
te tsjutten binne. Mienskip,
minsken, Fryslân, identiteit.
Dochs sil der in antwurd op
komme moatte. It Fryske gefoel
is der, it FC Hearrenfeangefoel
ek, mar as jo it wittenskiplik
filearje, bliuwt der net folle
mear oer as in pear algemiene
begripen. De diskusje oer
oft der in Fryske identiteit is,
liket oerstallich. It ûntkennen
fan in Fryske identiteit soe
ommers ynhâlde dat men

Identiteit

dan like min stelle kin dat der
in Marrokaanske, Koerdyske,
Ingelske of Frânske identiteit is
of dat men jin ôffreegje moat of
identiteit überhaupt wol bestiet
of bestean kin.
De MAR hechtet deroan in foar
riedige beskriuwing te meitsjen
fan de Fryske identiteit.
Wy jouwe dêrby in opsomming
fan mooglike eleminten fan
identiteit.
a. Taal;
b. Kultuer. Dat is in tige breed
begryp en omfiemet alles
fan toaniel en literatuer oant
en mei Fryske hinnen en
kij. It binne ûnderskiedende
fenomenen dy't Fryslân oars
meitsje as oare kriten.
c. Lânskip;
d. Sosjale koheezje, mienskip;
e. Skiednis.
Gjinien fan de neamde ele
minten binne foarbehâlden
oan Fryslân. Identiteit is in
mozayk, in stoofpot, in kollaazje,
in griemmank. Beskate ûnder
dielen en yngrediïnten fynt
myn earne oars ek, mar de
ferhâldingen en útkomsten
binne fûneminteel oars.

“Ik wol gjin lân sûnder greppels, ik wol net inkeld raaigers yn it lân
mar ek mollesturtsjes, doddegers en miedegers, blaugerzen. Ik wol
blommen en in ferskaat oan fûgels, oan dieren. Ik wol beamsingels,
bosk, de gloaiende greiden en kliffen fan Gaasterlân, it wetter fan de
Súdwesthoeke, de kealens fan de Klaai, it kûlisselânskip fan de Wâlden,
de dunen en it strân, it reid en de petgatten.
Ik wol woastyn, read en giel. Ik wol de ûneinige see, de snie op de
poalen, de reinwâlden, de pampa’s, de hichten fan de Himalaya. It
ferskaat makket ryk en skerpet myn geast. Biodiversiteit is wichtich.
Ik wol de blauwe finfisk, de pandabear, de gorilla’s, orang oetangs,
kabbeljau, spjirring, murd, spin en mûs. Ik wol net dat alles itselde is,
ik lear fan de rykdom.
Ik wol minsken mei alpinopet sjen, froulju mei helblauwe kleden en
gouden earringen tsjinkomme, pelsjassen fan de inuit fiele.
Ik wol minsken dûnsjen sjen, muzyk meitsjend op ynstruminten dy’t
ik net kin, klanken hearrend dy’t ik noait heard haw. Ik wol ite wat ik
noch noait iten haw, ik wol fiele wat ik noch noait field haw.
Net alle gebouwen moatte gelyk wêze, net alle skilderijen itselde.
Ik wol my fernuverje oer nije foarmen.
Ik wol swarte minsken sjen, gielen en readen. Blauwe eagen, brunen,
grienen. Ljocht, donker en read hier en alles wat der tusken sit. Ik
wol oare talen hearre as ik frjemde minsken sjoch. Ik wol kulturele
biodiversiteit.
Wêrom wol ik dat? Wêrom soe dat moatte?
Jo kinne it wittenskiplik ferantwurdzje om’t wy fan it ferskaat in soad
leare en noch ûntdekke kinne, om etyske redenen (wa binne wy om de
lêste panda ta flierkleed te ferbouwen of taal ferdwine te litten?) en
om estetyske redenen (om de skilder Sjoerd de Vries te sitearjen:
‘It sjen moat jo earne hinne bringe’). It kultuerferskaat jout ús tinkstof.
Identiteit is in pylder fan it minsklik bestean. Ferbûnens mei de mienskip
en lânskip jout stjoer yn it libben, draacht by oan de ferantwurdlikens
foar de mienskip. It fersterkjen fan identiteit hâldt de kulturele
biodiversiteit yn stân.
Earst as jo witte wa’t jo binne, kinne jo wat wêze. Jo moatte witte oft
jo Berber, Marokkaan of Nederlanner binne of alle trije tagelyk. Der
bewust fan wêze. Bining is wichtich. Jo kinne it belang fan identiteit
kapitalisearje.
Oan dy identiteit kinne jo gjin superioriteit ûntliene. Jo binne dy’t jo
binne, neutraal, net minder en net better. Jo meie grutsk wêze op jo
hiem, lân, taal, fuotbalklup of toanielferiening, mar it net brûke om in
oar de grûn yn te wâdzjen, mar wol útdaagje ta diskusje.
Wannear binne jo in Fries?
Ik sitearje meast de Siouxyndianen dy’t yn de diskusje wa’t in echte
Siouxyndiaan wie, seine: ien dy’t him Sioux fielt. Jo binne Fries as jo jo
Fries fiele. Sa kin in nije ynwenner fan Fryslân him of har al fuortdaliks
Fries fiele, wylst oaren dy’t hjir al desennia omtoarkje dat net dogge.
Fiele jo jo ferbûn mei dit hoekje ierde, mei it lânskip, mei de mienskip?
In Fries bûten Fryslân kin Fries wêze, in net-Fries bûten Fryslân kin Fries
wêze.
Dêrmei wurdt it Fries wêzen ek loskeppele fan de taal. Jo kinne Stedsfrysk
prate, Nederlânsk prate of wat oars. Jo fiele jo ferbûn mei dit hoekje lân,
mei de kultuer, it sosjale fermidden, it lânskip en wolle part wêze fan de
mienskip. Jo binne net allinnich in Fries as jo Frysk prate.
Dat jout oan elke ynwenner romte om him te ferbinen of net. Wat
binne dan de konsekwinsjes foar it Fries-wêzen as jo jo dêroan ferbine?
Minsken hawwe ferskillende identiteiten. Jo binne Fries, aaisiker, homo,
om mar wat te sizzen. It Fries-wêzen hoecht net de iennichste identiteit
te wêzen. Identiteit kin ek ferskowe, de liquid identity. Jo kinne jo as
bûtensteander ek in wike, in moanne, in jier min of mear ferbûn fiele
mei bygelyks Fryslân.”
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3. Fryske Akademy
en de mienskip
De grûnslach fan de FA is ek om
de posysje fan it Frysk, Fryslân
en it Frysk-wêzen te fersterkjen.
Dat is de hjoeddeiske útlis mei
Jelle Hindriks Brouwer (dichter,
wittenskipper, Frysksinnich mei
it fizier op de wrâld) foar eagen.
De FA hat in rol yn it fersterkjen
fan de Fryske identiteit. Yn it
ramt fan kulturele biodiversiteit
wol de MAR datjinge dat Fryslân
ta Fryslân makket behâlde,
útdrage en fuortsterkje.
Njonken it doel fan de FA om
op it heechste nivo wittenskip
te bedriuwen, is der ek in
maatskiplik doel.
Hoe moat dy rol fan de FA der
dan útsjen en hoe ferhâldt
him dat mei it bedriuwen fan
wittenskip? Yn hoefier moat
de FA Frysk wêze? Jo kinne
in wykmannich yn Fryslân
wenje en jo Fries fiele, ek as
wittenskipper. It ferbinen mei
Fryslân, it Fries-fielen is fansels
net frijbliuwend. As jo yn in
gearkomste bliid ferkundigje
dat jo Fries binne om’t jo jo
Fries fiele en dêrnei it omsittend
laach freegje Hollânsk te
praten is al wat nuver. As jo
jo ferbine mei de mienskip,
meie jo ferwachtsje dat der in
tolerânsje is foar taal en kultuer
dêr’t jo jo oan besibbe fiele.
Wat is it engaazjemint fan de
FA en dat fan de minsken dy't
dêr wurkje? Hokker ûnderwerp
fan bestudearring hat mei
Fryslân te krijen en hokker net?
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Hat it ûnderwerp fan stúdzje
relevânsje foar Fryslân of giet it
de rjochting op fan in algemien
soarte fan wittenskip dêr’t
Fryslân inkeld mar in oanlieding
of sydspoar fan is? Jo moatte de
rol fan de FA en har Fryskens ek
stâl jaan.
Moat immen dy’t wurket by
de FA Frysksinnich wêze?
Moat er njonken syn wurk ek
ferantwurdlikheid nimme yn
it identiteitsfraachstik? Of mei
er op persoanlike titel rache
en skelle tsjin alles wat Frysk
is salang’t syn proefskrift oer
Fryske pandakfabrikaazje
yn de santjinde iuw mar
wittenskiplik ferantwurde is?
Dat binne mooglik fierhinne
akademyske fragen dy’t yn de
praktyk net in soad foarkomme
sille omdat it stúdzje-objekt de
minsken útskiftet en de measte
persoanen wol sa foarsichtich
wêze sille om net yn de hân te
biten dy't iten jout.
Wy binne fan miening dat
personielsleden fan de FA
engazjearre wêze moatte.
Wy binne fan betinken dat
wittenskiplike kwaliteit en
engaazjemint lykop geane.
Personielsleden fan de FA hoege
net klompen mei pompeblêden
oan te dwaan of har op te jaan
by de keats- of fierljepklup.
Lykwols, yn ús eagen hat in
goede wittenskipper in heech
commitment mei syn fakgebiet
en stúdzjeûnderwerp. Wy
ferwachtsje dêrfandinne in
maatskiplik engaazjemint as
it om Fryslân en syn Fryskens

giet, in beskaat engaazjemint,
in besef fan ferbining mei de
mienskip en it fielen fan in
beskate ferantwurdlikheid
foar dy mienskip. Wy binne
fan betinken dat engaazjemint
de wittenskiplike kwaliteit
fersterket. Hoe kinne jo
wittenskiplik ûndersyk dwaan
nei fûgeltrek as jo neat om
fûgels jouwe? Kinne jo ûndersyk
dwaan nei it Frysk as jo eins
in hekel oan dy taal hawwe en
delsjogge op de minsken dy't
dy taal prate? It seit himsels dat
dat engaazjemint net betsjut dat
de útkomsten dêrtroch stjoerd
wurde moatte of dat útkomsten
net publisearre wurde as dy út
it eachpunt fan engaazjemint
yn bepaalde opsichten as
‘teloarstellend’ beskôge wurde.
It besef fan de maatskiplike
rol fan FA moat dêrom
werom te finen wêze yn it
personielsbelied FA en moat by
it oannimmen fan nij personiel
oan 'e oarder brocht wurde.
De FA sil de ferbining mei de
Fryske mienskip mei grutskens
ek útdrage moatte yn praktyk.
Dat jildt net inkeld en allinnich
by it oannimmen fan personiel
mar ek by oare saken. Sa binne
wy fan betinken dat ek as it
om bedriuwskundige saken
giet (oanskaf printerpapier,
túnûnderhâld om mar wat te
neamen) it engaazjemint mei
de mienskip útgongspunt wêze
moat.
De FA stiet as organisaasje foar
de opdracht om maatskiplike

ynbêding te kombinearjen
mei wittenskiplike eksellinsje.
It kombinearjen fan dy twa
aspekten is it 'unique selling
point' fan de FA en se foarmje
de basis fan har besteansrjocht.
Yn de fisitaasje fan 2015 is de
maatskiplike ynbêding fan de
FA beoardiele as eksellint. Dat is
gjin reden om no mar efteroer
te hingjen; it biedt in goede
basis foar de takomst. Wy fine
as MAR dat de FA oanhâldend
omtinken jaan moat oan it
fersterkjen fan de bân mei de
Fryske mienskip.

4. Oanbefellingen
De MAR docht fjouwer
oanbefellingen en freget
omtinken foar de posysje fan de
Fryske Akademy.

Kommunikaasje
De FA moat formulearje wêr't
er foar stiet en dat útdrage. Der
soe in breed publisiteitsoffensyf
komme moatte om sjen te litten
wat de FA docht en wat er foar
de Fryske mienskip betsjutte
kin. Dat soe kinne mei hûs-oanhûsmailing, parseberjochten
en it kontakt sykjen mei de
skoallen fan basis oant fuortset
ûnderwiis (tink oan wurkstikken,
ûndersykjes). Dat smyt faaks
nij talint en draachflak op. De
FA soe sels it akademysk jier yn
septimber seremonieel iepenje

Wat kin de FA yn dy
maatskiplike rol dwaan:
- De fraach stelle wat de
maatskiplike rol fan de
wittenskipper is.
- It útdragen fan dy
maatskiplike rol en dy
ferbining.
Hoe kin de FA de rol as
wittenskiplik ynstitút en syn
maatskiplike rol útbouwe
en dúdlik meitsje? Sûnt de
oprjochting fan de FA is de
mobiliteit yn alles feroare.
De struktueren fan doetiids
binne net mear de struktueren
fan no. Fryske bern geane yn
tsjinstelling ta foarhinne, like
maklik nei de universiteit as

bern yn oare parten fan it lân.
Sneupers fine (ynter)nasjonaal
ferbiningen fia de elektroanyske
highway en binne net mear
ôfhinklik fan wurkferbannen.
Yn Ljouwert sitte in soad
hbû-opliedingen en wurdt it
universitêre part fierder útboud.

kinne, bygelyks mei in boadskip,
in prosesje en pommeranten.

yn Akademylêzingen oan
de oarder steld troch Pieter
Winsemius en troch futurolooch
Wim de Ridder, dy't oanjoech
dat de bloei fan de Sineeske
ekonomy foar in part komt
om't de Sinezen om utens wat
werom dogge foar it heitelân.
Mar de MAR wol it breder
lûke as de ekonomy (kin wurk
opsmite) - ek suksesfolle
keunstners en wittenskippers
soenen der by belutsen wurde
moatte. Soks soe yn 'e mande
mei de Provinsje en Kulturiele
Haadstêd 2018 oppakt wurde
moatte.

De FA moat ek in rol spylje yn it
Lân fan Taal, it projekt yn it ramt
fan Ljouwert kulturele haadstêd
2018.
Hisgis is in prachtich ynstrumint
dêr't de Akademy mei sjen litte
kin hoe't de útkomsten fan
wittenskiplik ûndersyk op it
heechste nivo útwurke wurde
yn tsjinst foar in grut ferskaat
oan brûkers.

Ambassadeurs
De FA moat de wei ynslaan
om te besykjen suksesfolle
Friezen om utens by it wurk
fan de Akademy en yn rommer
perspektyf, by Fryslân te
beheljen. Dat punt is al earder

De ûntwikkelingen op it mêd fan
universitêr ûnderwiis yn Fryslân
geane hurd. Foarhinne wie de
FA it iennichste ‘universitêre’
bastion yn Fryslân. It soe moai
wêze as de FA in stimpel sette
kin op dy universitêre takomst
fan Fryslân. Dat ‘it soe moai
wêze’ moat hjir lêzen wurde as
Frysk understatement.

Undersyk
Wy soenen graach sjen dat
bygelyks ek antropology
of gelikense dissiplinen as
wittenskiplike rjochting in plak
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krije op 'e Akademy.
De útsûnderlike posysje fan
Fryslân lient him dêr bysûnder
foar. Yn ‘Utsjoch’, it boekje dat
de FA útjoech ta gelegenheid
fan it 25-jierrich bestean,
waard al skreaun oer it
ferlet fan in ‘anthropolooch’.
De wrâld feroaret hurd en
dêrmei ferdwynt ek in soad.
De útsûnderlike posysje fan
Fryslân - histoarysk en kultureel
- lient him bysûnder foar
antropologysk ûndersyk.
Dy stúdzjerjochting kin
paadwize yn it sykjen nei
identiteit en de eleminten
dêryn.
Wy wolle dat de FA
him ûntjout ta it bêste
saakkundicheidssintrum

5. Konklúzje
De Fryske Akademy is ûntstien
út de Fryske mienskip as ien
fan de uteringen fan de Fryske
identiteit. De FA is dêrom folle
mear as in wittenskiplik ynstitút

Meartaligens fan Europa.
Dat soe yn 'e mande mei
de ekspertize fan Mercator
oangeande meartaligens, in
ynternasjonaal topsintrum
opsmite kinne. Mar it kin ek in
wichtige bydrage leverje oan
de sosjale koheezje yn ús eigen
lân. De taalstriid stekt yn Fryslân
sa no en dan fûleindich de kop
wer op, de tolerânsje liket ôf te
nimmen. It wurk fan Mercator
omfiemet ek de twataligens
fan Turkse, Marokkaanske of
Koerdyske Nederlanners. Tink
ek oan de taalproblematyk
en flechtlingen. Fryslân en de
FA kinne baanbrekkend wurk
dwaan op dat mêd.

Omtinken
Fierder soe de MAR graach

mei Fryslân as tafallich objekt
fan stúdzje. De bewoarteling
yn en de oanhâldende bân mei
de Fryske mienskip binne fan
wêzentlik belang. De FA mei
yntellektueel paadwizer wêze en
moat de bining mei de Fryske

sjen dat de Fryske Akademy
belutsen wurdt by it stal jaan
fan it Deltaplan Frysk dat takom
jier yn de Steaten komt. Yn it
generaal fine wy dat de Fryske
ynstitúsjes en organisaasjes it
wurkjen oan en mei de Fryske
taal opinoar ôfstimme moatte,
om sa effisjint as mooglik safolle
mooglik te berikken. Fierder
binne wy fan betinken dat de
University Fryslân gearwurkje
moat mei en in oanfolling
wêze moat op it wurk fan de
Akademy, om sa it akademysk
klimaat yn Fryslân te fersterkjen.
Itselde jildt foar gearwurkjen
mei oare ynstellingen lykas
de RUG. Der moat te foaren
kommen wurde dat dissiplinen
fan de FA oernommen of
útholle wurde troch de UF.

mienskip yn de breedte útdrage,
sichtber meitsje en fersterkje,
sadat de Fryske Akademy
bliuwend beskôge wurdt as ‘fan
ús’.

Fêststeld yn 'e gearkomste fan
'e Maatskiplike Advysried fan 'e
Fryske Akademy op 6 july 2016
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