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WORDEBOOK
It Graet Hylper 
Wordebook hat in 
wurdboekpart fan mear 
as 700 siden.

BROUWER
Prof. dr. Goffe 
Jensma en soan 
Hindrik Brouwer op 
’e tekst oer eardere 
Akademydirekteur 
Jelle Hindriks Brouwer. 

TAKOMST
De takomst fan 
de frisistyk komt 
oan ’e oarder op in 
sympoasium.

FEANGREIDE
11 april: kennis en 
ynnovaasjes diele 
foar de takomst fan 
feangreidegebieten. 

Taalûndersyk yn 
Súd-Lauwerslân
Yn Fryslân komt in grutte fariaasje oan 
taalfariëteiten foar. Sa hawwe wy yn Hylpen en 
op de eilannen Skiermûntseach en Skylge Fryske 
farianten dy’t nochal wat fan it Frysk fan de 
rest fan de provinsje ôfwike. Mar, Fryslân is 
ek fariëteiten ryk dy’t op de iene of oare wize 
foarme binne troch kontakt tusken it Frysk en 
oare talen. It Biltsk is dêr in moai foarbyld fan. 
Dy taal is ûntstien neidat it gebiet It Bilt fuort nei 
de midsiuwen ynpoldere en befolke is troch lju út 
benammen Súd-Hollân en Fryslân wei. 

Gerkeskleaster

>>> 02

Wittenskiplike 
foarspoed,
finansjele 
ûnwissens
De Fryske Akademy hat foar de takomst in mearjierreplan opsteld en 
presintearre oan de provinsje Fryslân, tegearre mei in oanfraach foar 
in bydrage foar in reorganisaasje fan de stypjende stêf. 

Dy reorganisaasje is nedich om in mear 
fleksibele ynset fan personiel, minder 
overhead en in gruttere effektiviteit 
mooglik te meitsjen. Dêrmei kin de 
Akademy finansjeel wer foarút. It 
antwurd fan de provinsje is lykwols 
oant no ta útbleaun, nettsjinsteande 
eardere tasizzings. Der sil no nei alle 
gedachten pas mear dúdlikheid oer 
de takomst fan de Fryske Akademy 
komme as it nije kolleezje fan 
Deputearre Steaten foar de kommende 
bestjoersperioade formearre is. 
Al is de takomst finansjeel ûnwis, de 
Akademy buorket ûndertusken op 
wittenskiplik mêd foarút. Yn 2018 
hawwe ús meiwurkers 84 wittenskiplike 
lêzings jûn yn binnen- en bûtenlân. Der 
ferskine minder monografyen jiers as 
earder it gefal wie, mar tagelyk wurdt 

der mear yn ynternasjonale 
tydskriften publisearre. Beide trends 
rinne lykop mei ûntjouwings yn de 
akademyske wrâld. Ferline jier hat 
de Fryske Akademy 16 stúdzjes yn 
wittenskiplike tydskriften mei in 
hege ynternasjonale wurdearring 
publisearre. Dat binne fjouwer kear 
safolle ‘A-publikaasjes’ as in desennium 
earder. 

Mar om genôch ynsette te kinnen op de 
wichtige tema’s Frysk, meartaligens en 
regionale skiednis en ûntwikkeling, hat 
de Fryske Akademy eins in struktureel 
heger budzjet nedich. Yn alle gefallen 
stribje wy nei mear oparbeidzjen mei 
Fryske partners lykas it Fries Sociaal 
Planbureau, NHL Stenden Hogeschool 
en Campus Fryslân/RUG. 
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Utjeften

Ynhâld 

Graet Hylper Wordebook Presintaasje yn Hylpen op freed 29 maart

Nei jierren fan krewearjen ferskynt it Graet Hylper Wordebook, dat mear 
as tûzen siden telt. De auteurs binne Gosse Blom silger en Siebren Dyk, 
mei stipe fan Wiebe Zoethout. De presintaasje fan it wurdboek is op 
freed 29 maart 2019 yn De Foeke oan de Nieuwstad te Hylpen fan 16.00-
18.00 oere. Sawol Dyk as Zoethout komme oan it wurd en der is ek in 
bydrage fan Hylper bern.

Aldfrysk
It Hylpersk is in dialekt fan it Frysk, 
mar hat in eigen ûntjouwing 
trochmakke, sadat it hjoed-de-dei 

aardich fan it gewoane Frysk ôfwykt. 
Yn dy sin is it te ferlykjen mei de 
Fryske dialekten fan Skylge en 
Skiermuontseach. It Hylpersk falt op 

troch syn konservatisme: ferskate 
eigenskippen fan it Aldfrysk binne 
der yn werom te finen.

Alhoewol’t der al in Hylper 
wurdboek(je) bestie (Gosse Blom: 
Hylper Wurdboek, 1981), is yn 2006 op 
de Fryske Akademy dochs besletten 
om in nije ferzje te meitsjen, om 
sa de Hylper taal nochris sa goed 
mooglik te beskriuwen. Nei jierren 

Yn sân fan de Fryske stêden is op in 
ferlykbere wize it Stedfrysk ûntstien. 
Mooglik hawwe Noard-Hollânske 
sechtsjinde-iuwske taalfariëteiten 
in basis lein ûnder it Stedfrysk. Op 
It Amelân wurdt it Amelânsk, dat 
noch wol in nust Fryske skaaimerken 
hat, mar perfoarst gjin Frysk is, 
noch aardich wat praat. Op it 
Skylger Midslân wurdt ek noch 
altyd in mingtaal praat. De Fryske 
fariëteiten en de measte mingtalen 
is wol ûndersyk nei dien en binne 
wurdboeken of wurdlisten fan 
ferskynd.

Ploffende g
Der binne op de Fryske kaart 
fan mingtaalfariëteiten lykwols 
noch wol in pear bline flekken. 
Ien dêrfan is it gebiet súd fan it 
Lauwersmargebiet. Yn dy krite lizze 
de doarpen Kollum, Kollumerpomp, 
Muntsjesyl, Warfstermûne, Boerum, 
Gerkeskleaster en Strobos. Oan 
no ta wurdt oannommen dat de 
autochtoane taal fan Kollum in 
soad oerienkomsten hat mei it 
Stedfrysk, wylst de oare fariëteiten 
yn Súd-Lauwerslân dochs fan 
in oar slach binne. Der binne ek 
oanwizingen foar dat tusken de 
ûnderskate doarpen ferskillen binne. 
Sa sizze bygelyks Boerumers wol dat 
hja hearre kinne oft ien út Muntsjesyl 
of út Warfstermûne komt. Bekend 
is ek, dat de begjin-g fan in wurd 
yn Gerkeskleaster oars útsprutsen 
wurdt as yn Kollumerpomp. 
Yn Gerkeskleaster wurdt ‘ik ga’ 
útsprutsen lykas yn it Nederlânsk, 
wylst Pompsters dat mei in Fryske 
ploffende g dogge. De Kollumers 
dogge dat nammers ek.

Aard en fariaasje
Om mear fan it Súd-Lauwerslânsk 
te witten, is de Fryske Akademy 
mei finansjele stipe fan it Frysk 
Akademyfûns, de gemeenten 
Noardeast-Fryslân en Achtkarspelen, 
op 1 maart 2019 begûn mei 
in taalkundich ûndersyk nei it 
Súd-Lauwerslânsk. As earste 
sille yn alle doarpen fan it gebiet 
autochtoane praters fan de 
pleatslike fariëteiten neffens in 
fêst patroan ynterviewd wurde. 
Akademymeiwurker Wiebe Zoethout 
sil de petearen mei harren opnimme. 
Yn twadde ynstânsje sille de 
petearen op de Fryske Akademy 
analysearre wurde. Wy hoopje dan 
in byld te krijen fan it aard fan en de 
fariaasje yn it Súd-Lauwerslânsk.

Grinslanner doarpen
De taalregio leit tsjin de grins 
mei Grinslân oan. It soe hiel 
goed mooglik wêze dat it 
Súd-Lauwerslânsk oerienkomsten 
hat mei it Nedersaksysk fan Grinslân. 
Wy hawwe op de Fryske Akademy 
dêrom yn ‘e holle om nei ús 
ûndersyk ek taalûndersyk te dwaan 
of dwaan te litten oan de oare kant 
fan de grinsrivier de Lauwers. As wy 
nammentlik mear witte oer hoe’t de 
taal yn in oantal Grinslanner doarpen 
derút sjocht, tinke wy ek mear sizze 
te kinnen oer taalbeynfloeding. As 
wy noch in kear nei it koarte sintsje 
‘ik ga’ sjogge, dan witte wy foar it 
Grinslânsk dat de g lykas yn in part 
fan it Súd-Lauwerslânsk útsprutsen 
wurdt lykas yn it Nederlânsk.

Pieter Duijff
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Rapport mei aktueel oersjoch fan 
’e taalkontaktfariëteiten yn Fryslân
De Fryske Akademy hat yn opdracht fan ’e Taalunie in ûndersyk útfierd 
nei de taalkundige posysje en it funksjonearjen fan ’e saneamde 
kontaktfariëteiten Frysk-Nederlânsk yn Fryslân. It ûndersyk leit 
yn it ferlingde fan it Implementatieplan taalvariatie fan it Algemeen 
Secretariaat fan de Taalunie. It beskriuwen fan taalfariaasje is ien fan ’e 
beliedslinen yn dat plan.
Yn ’e provinsje Fryslân wurde in stikmannich kontaktfariëteiten praat 
dy’t ûntstien binne út it kontakt tusken it Frysk en it Nederlânsk. Dy 
Frysk-Nederlânske kontakttalen wurde yn ’e deistige omgong brûkt. Se 
hearre ta it kultuerhistoarysk erfgoed en binne fan grut belang foar de 
taalwittenskip.

It ûndersyk
It rapport fan ’e Fryske Akademy 
jout ûnder oare in beskriuwing fan 
’e kontaktfariëteiten yn Fryslân en in 
oersjoch fan ’e brûkers, besteande 
boarnen en basismaterialen, en 
fan partijen en organisaasjes dy’t 
mei kontaktfariëteiten oan ’e gong 
binne. Dêrnjonken jout it rapport in 
oanset ta in earste dokumintaasje-, 
ûndersyks- en ûntwikkelingswurklist.
De kontaktfariëteiten dy’t yn it 
rapport bestudearre wurde, binne: 
it Stedfrysk (fan Boalsert, Dokkum, 
Frjentsjer, Harns, It Hearrenfean, 
Kollum, Ljouwert, Snits en Starum), 
It Biltsk, It Amelânsk, it Skylger 
Midslânsk en it Súd-Lauwerslânsk.

Oanrikkemandaasjes
Dit binne de wichtichste 
oanrikkemandaasjes:
• Der soe in digitaal portaal komme 

moatte dat alle ynformaasje 
(taalkundich, taalsosjologysk, 

wetjouwing, kontaktynformaasje, 
ûnderstypjen, goede 
praktykfoarbylden, ensafh.) 
byinoarbringt en tagonklik makket 
foar de ûnderskate doelgroepen.

• De mienskip séls moat it portaal op 
’e noed nimme en útfiere, mar de 
oerheid moat it opstarten dêrfan 
stimulearje.

• It measte ferlet is der fan: 
taalmateriaal foar jonge bern en 
materiaal foar meiwurkers yn ’e 
âldereinsoarch.

• Der soe in profesjonele 
streektaalkonsulint foar de 
kontaktfariëteiten komme 
moatte, dy’t in stikmannich 
koördinearjende en fasilitearjende 
taken hat.

Taalkundich oparbeidzjen
De oanlieding foar it ûndersyk 
wie de oanfraach fan It Biltsk, om 
erkend te wurden as regionale 
taal ûnder diel II fan it Europeesk 

Hânfêst. It Nederlânske regear 
hat datoangeande it advys fan ’e 
Taalunie folge en besletten om It 
Biltsk nét as in aparte kultuertaal te 
beskôgjen, mar as in kontaktfariëteit 
fan it Nederlânsk en it Frysk. 
Wól hat de Nederlandse Taalunie 
fêststeld, dat It Biltsk in bysûnder 
plak ynnimt yn it Nederlânske 
taallânskip, en dat it – krekt as 
oare fariëteiten dy’t ûntstien binne 
út kontakt tusken it Nederlânsk 
en it Frysk – better stipe wurde 
moat. De Fryske Akademy en ’e 
Taalunie hawwe dêrom besletten 
om te ûndersykjen hoe’t se mear 
taalkundich oparbeidzjen foar de 
Frysk-Nederlânske kontaktfariëteiten 
opsette en stimulearje kinne. Dit 
rapport is dêr de earste útkomst fan.

It folsleine rapport is del te laden fan 
ús website fia https://bit.ly/2tUDNc3

Utjeften

fan yntinsive arbeid, is it wurdboek 
no klear. It hat mear 
as tûzen siden, in 
rekôr foar in Frysk 
dialektwurdboek. 

De wichtichste 
parten fan it Graet 
Hylper Wordebook 
binne:
• It wurdboekpart 
sels, dat mear 
as 700 siden 
beslacht. It brûken 

fan it wurd is safolle mooglik 
taljochte mei foarbyldsinnen, sadat 
de taal ek ta libben komt. Der is 
ek romte foar fêste ferbinings en 
siswizen. Oare Hylper foarmen 
binne ek meinommen. In 
bysûnderheid fan it wurdboek is it 
romme omtinken foar synonimen.

• In wiidweidige yndeks 
Nederlânsk-Hylpersk. 

• In yndeks Frysk-Hylpersk, beheind 
ta basiswurden en yn earste 
ynstânsje bedoeld om de beide 
farianten maklik mei-inoar ferlykje 

te kinnen. Dy yndeks is hielendal 
nij foar in Frysk dialektwurdboek.

• In wiidweidige beskriuwing fan de 
Hylper útspraak en grammatika, 
dy’t hjir en dêr nochal fan it Frysk 
ôfwike. 

>>> 

Blom, G. (†). Dyk, S., & mei stipe 
fan Zoethout, W.E. (2019). Graet 
Hylper Wordebook. Ljouwert, Afûk, 
sa. 1000 siden. Akademy-nûmer 
1112.  
ISBN 978-94-93159-00-6. 
Priis: € 65,00.
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Projekten

Leeuwarden Time Machine lansearre
Hawwe jo altyd al witte wollen 
wêr’t jo Ljouwerter foarâlden 
wenne hawwe? Of wa’t de eigener 
fan jo hûs wie yn 1770? Dat kinne 
jo no gewaar wurde mei de 
Leeuwarden Time Machine fan de 
Fryske Akademy. De Leeuwarden 
Time Machine makket ynformaasje 
oer Ljouwerter huzen en harren 
bewenners en eigeners út it 
tiidrek 1750-1900 online beskikber 
op digitalisearre histoaryske 
kaarten. 

Dizze ynnovative útwreiding fan it 
histoaryske kaarteportaal HisGIS 
waard op sneintemiddei 3 maart 
presintearre yn it Histoarysk Sintrum 
Ljouwert (HSL) en offisjeel lansearre 
troch wethâlder Sjoerd Feitsma. Der 
wiene ek presintaasjes fan HisGIS-
projektlieder Hans Mol (Fryske 
Akademy), Henk Oly (HSL), Leo van 
der Laan (gemeente Ljouwert) en 
Mark Raat en Bram Boonstra (Fryske 
Akademy).  

In histoaryske Google Streetview 
Ljouwert is, nei Dokkum, de 
twadde stêd dy’t de Fryske 
Akademy opleveret yn Redbot, 
it digitalisearringsprogramma 
foar kultureel erfgoed fan de 
provinsje Fryslân. Foar de Time 
Machine is ynformaasje út âlde 
belestingregisters, folkstellings, 
befolkingsadministraasjes en it 
kadaster sammele en keppele. Troch 
in hûs of perseel oan te klikken op 
de kaart ferskynt alle ynformaasje 
tagelyk yn byld. Projektlieder 
Hans Mol: “Lange en omslachtige 
syktochten hearre aanst ta it ferline. 
It finen fan ynformaasje oer 
minsken, mar ek oer har 
berop, leauwe en berteplak, 
sil folle makliker wurde”. 
Leeuwarden Time Machine 
is ta stân kommen yn 
oparbeidzjen mei it HSL 
en lokale frijwilligers. De 
Fryske Akademy hat ûnder 
oaren mear histoaryske 
data fan de belutsen 

partijen yntegrearre mei eigen nije 
data en kaarten. Sa sil njonken de 
besteande âldste kadastrale perselen 
fan 1832 ek it op ’e nij besjoene 
kadaster fan 1887 beskikber komme. 
Der is ek in kolleksje printkaarten 
fan it HSL op ’e kaart set. Op sa’n 
wize is de Leeuwarden Time Machine, 
om samar te sizzen, te sizzen in 
histoaryske Google Streetview. 

Gean nei:
Leeuwarden Time Machine: hisgis.nl/
projecten/leeuwarden/

Wethâlder Sjoerd Feitsma nimt de 
Leeuwarden Time Machine yn gebrûk, lofts 
projektlieder Hans Mol. Foto: Theo Delfstra
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Wurkferbannen
Goed 100 meidoggers sympoasium Wurkgroep 

Tradisjonele fiskerij: fan skippen oant 
mienskippen 
Foarsitter Rob Leemans en deifoarsitter Peter Tolsma iepenen op sneon 
19 jannewaris it jierlikse sympoasium fan de Wurkgroep Maritime 
Skiednis fan de Fryske Akademy. Dit jier wie keazen foar it tema 
‘Tradisjonele fiskerij op ‘e Sudersee en it Waad’. Dat it in ûnderwerp 
is dat libbet by de maritym ynteressearren yn Fryslân, die wol bliken 
út de opkomst. De Gysbert Japicx-seal fan Tresoar siet mei sa’n 100 
belangstellenden grôtfol. 

Nij klassifikaasjesysteem
De earste sprekker wie Frits 
Loomeijer. Loomeijer is freelance 
ûntwikkelder maritime kultuer 
en âld-direkteur fan it maritym 
museum Rotterdam. Hy pleite 
foar in nij klassifikaasjesysteem 
fan silende fiskerskippen. Dat kin 
út in multydissiplinêr ûndersyk 
út ferskillende boarnen, lykas 
fysike skippen/wrakken, modellen, 
ôfbyldings en it minsklik ûnthâld 
gearstald wurde. De basis fan de 
klassifikaasje moat bestean út de 
konstruksje fan it skip, de wize fan 
fiskjen, de omstannichheden en de 
moade/tiid. 

Dêrnei fertelde Ad Leerintveld, 
âld-konservator by de Keninklike 
Bibleteek oer it fiskboek fan 
Adriaan Coenen út 1579. Yn dat 
boek beskriuwt de fiskhanneler út 
Skeveningen in soad ferskillende 
te iten en net te iten fisken dy’t 
troch Nederlânske fiskers fongen 
waarden. Njonken dy beskriuwings 
befettet Coenen syn boek prachtige 
ôfbyldingen fan de fisken.
Rob Leemans en Peter Tolsma 

fertelden oer de ferskillende 
fisktechniken. Rûchwei falle dy 
te ferdielen yn twa kategoryen 
‘geand want’ (aktyf) en ‘steand want’ 
(passyf). Yn de kategory ‘geand want’ 
fine wy driuw-, kûl-, kor-, sleep-, 
botnet en moardkûle. Dêr wurde 
ûnder oare hjerring, ansjofisk, 
platfisk en garnalen mei fongen. Yn 
de kategory ‘steand want’ wurdt fiske 
mei steand botnet, hoekwant en 
fûken. Mei dy techniken wurde ûnder 
oare iel, kreeft en krab fongen. ‘Fan 
wanten witte’ is dus in siswize dy’t út 
de fiskerij komt. 

Frijheid fan de see
Marloes Kraan fan de Universiteit 
Wageningen fertelde oer har 
ûndersyk nei fiskersmienskippen. 
Fiskersmienskippen kinst op 
ferskillende wizen bestudearje. Der 
binne in stikmannich dingen dy’t 
by fiskersmienskippen wrâldwiid 
werom te finen binne. It giet dan 
om in gefoel fan iensens, gefoel foar 
autonomy, frijheid fan de see en in 
berop dat faak oerjûn wurdt fan heit 
op soan en dat diel útmakket fan de 
identiteit fan dy minsken. Oan de 

oare kant is der it bewustwêzen fan 
de risiko’s fan it berop en de gefaren 
op see. Dat makket faak ek dat de 
mienskippen religieus binne en op 
de rûge see wissigens sykje by in 
god.

Hans Zijlstra fertelde oer de rampen 
op de fiskersfloat, yn it bysûnder 
dy fan Peazens-Moddergat en 
Wierum yn 1883 en 1893. By de 
fiskersramp fan Moddergat kamen 
83 fiskers om it libben en by dy fan 
Wierum 22. Fiskersfroulju wiene 
faak selsstannige froulju, dy’t harren 
nuttich makken troch pieren te 
stekken. Letter wurken dy froulju ek 
yn Dútslân, dêr’t se goed fertsjinnen.

Oer de fiskerij fan hjoed-de-dei kaam 
Barbara Holierhoek oan it wurd. Hja 
is foarsitter fan ‘e fiskersferiening 
Hulp in Nood te Zoutkamp en 
‘e fiskerijferiening Ons Belang 
te Harns, en bestjoerslid fan de 
Nederlandse Vissersbond. Op dit 
stuit binne der 60 mokselkwekers, 
18 oestersikers, 2 wjirmestekkers, 
31 kokkelsikers en 89 garnalefiskers 
aktyf. De bedriuwstûke hinget 
in tal risiko’s boppe de holle, 
lykas de Brexit, gebieten om 
wynmûneparken hinne dêr’t net 
fiske wurde mei, sânwinning, de 
takomst fan de pulsfiskerij en 
strangere natuerwetjouwing. By 
de kontenerramp fan okkerlêsten 
hawwe de fiskers in soad goeds foar 
de natuer dwaan kinnen, mar ek dat 
hat harren wurksumheden der tydlik 
net makliker op makke. 

Al mei al wie it in nijsgjirrich en 
mearsidich sympoasium dat 
ôfsletten waard mei in buorrel, 
oanbean troch Tresoar.

Jelle Jan Koopmans, 
skriuwer Wurkgroep Maritime Skiednis

‘Haringvangst’, in skilderij 
fan Charles Napier Hemy 
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Weromsjen

>>> 07 

‘In heit út tûzenen!’
Lêzings oer eardere 
Fryske Akademy-direkteur Jelle Brouwer
Ald-Akademymeiwurker Philippus Breuker en Hindrik Brouwer, 
âldste soan fan de eardere Akademy-direkteur Jelle Brouwer, 
trúnden heechlearaar Frysk Goffe Jensma oan om út it Frysk Ynstitút 
fan de Ryksuniversiteit Grins wei lêzings te organisearjen, yn ’e 
mande mei Tresoar en de Fryske Akademy, alle trije ynstellingen dêr’t 
it ‘Underwerp’ fan dy lêzings, Jelle Brouwer, by wurke hat. Dy lêzings 
waarden op freed 25 jannewaris holden mei in moaie opkomst yn 
Tresoar.  
Jensma sels fersoarge earst in ynlieding oer Jelle Hindriks Brouwer 
en dêrnei brocht Hindrik Jelles Brouwer oantinkens oan syn heit op it 
aljemint. In koarte werjefte fan beide bydragen folget hjirûnder. 
    
Jelle Brouwer wie de earste 
heechlearaar Fryske taal- en 
letterkunde oan de Grinzer 
universiteit (1941-1956). Sûnder him 
hie de frisistyk yn Nederlân der grif 
totaal oars útsjoen en ek al is der 
oan de universiteiten in soad hast 
ûnwerkenber feroare, de struktueren 
sa’t dy yn de jierren fan Brouwer syn 
heechlearaarskip ta stân kamen, 
hawwe noch hieltyd wurkingskrêft. 

Boeresoan
Jelle waard berne as soan fan 
boer Hindrik Barteles Brouwer yn 
Beetstersweach. Hy koe geweldich 
leare, gie nei de HBS yn Snits en 
kaam ûnder de ynfloed fan Pieter 
Sipma, dy’t dêr les joech. Sipma, 
letter lektor Frysk oan de universiteit 
fan Grins, wie in Jongfryske 
ynspirator fan jongerein en Brouwer 
waard ien fan harren. 

Nei syn eineksamen krige Brouwer 
in baan by de Provinsje foar 
bibleteekwurk, op de PB en de 
Buma bibleteek. Hy troude yn 1924 
en krige trije bern. Yn syn frije tiid 
hold er him mei in ferskaat fan 
ûnderwerpen dwaande, ûnderhold 
er kontakten yn binnen- en bûtenlân 
en die er yn de libbene wrâld fan 
Fryske organisaasjes ûnderfining op 
as bestjoerder. Hy wie ek nau behelle 
by de oprjochting fan de Fryske 
Akademy yn 1938.
Undertusken die er eineksamen 
gymnasium en gong er nei de 

universiteit. Al gau promovearre 
er. Syn promotor Kapteyn seach yn 
Brouwer syn opfolger en dat krige ek 
syn beslach. 

Nei de Fryske Akademy
Yn 1956 ferruile Brouwer it 
heechlearaarskip yn Grins foar it 
direkteurskip fan de Fryske Akademy. 
Dêr sette er it Grut Frysk Wurdboek 
op. Undertusken waard er bysûnder 
heechlearaar oan de Universiteit fan 
Amsterdam en gastheechlearaar yn 
Uppsala. Nei syn pensjoen (1964) 
bleau Brouwer aktyf yn ‘e frisistyk 
oant er stoar yn 1981.

Wat fan syn beneaming ôf oan opfalt 
oan it wurkjen fan Brouwer, is de 
oerweldigjende mannichte fan alles: 
publikaasjes, bestjoersfunksjes, 
lidmaatskippen fan kommisjes en 
redaksjes, ynternasjonale kontakten, 
opsetten fan nije saken en fan 
korrespondinsje. 

Multydissiplinêr
As wittenskipper wie Brouwer 
multydissiplinêr, in generalist: 
hy bestriek it hiele fjild fan 
de frisistyk. Alderearst hat er 
him yngeand dwaande holden 
mei literatuerhistoaryske 
en literatuerwittenskiplike 
ûnderwerpen. Hy skreau oersjoggen, 
mar joech ek in mannichte oan 
teksten út. Hy wie Aldfrysk filolooch 
en die in soad oan nammekunde. 
Leksikology en dialektology hearden 

ek ta syn ynteressefjilden; hy die oan 
taalkunde en hy wie ‘histoarikus’, nei 
syn pensjoen weage er him, mei soan 
Hindrik, oan in nije bibeloersetting. 

It boek fan Brouwer dat Goffe 
Jensma it faakst brûkt en ek syn 
studinten noch altiten (digitaal) 
jout, is de Encyclopedie van Friesland 
(1958). Yn dat boek komt sa’n protte 
gear fan alles wat Brouwer wie. It 
boek wie in einpunt en in mylpeal 
yn it tinken oer en de byldfoarming 
fan Fryslân, noch hieltyd stiet dat 
byld oerein. Mar it boek wie ek in 
keunststik fan organisaasjekrêft. 
Brouwer wist al dy wittenskippers 
dy’t der oan meiwurke ha goed yn ’e 
stringen te hâlden. 

Sterke bân
Nei de ynlieding fan Jensma kaam 
Hindrik Brouwer oan it wurd. 
Brouwer warskôge yn it foar dat hy 
net in objektyf wittenskiplik ferhaal 
fertelle soe. Dêrfoar wie foar Hindrik 
Brouwer as soan de bân mei syn 
heit te sterk. Hjirûnder folgje in 
stikmannich anekdoates út syn 
ferhaal.

Kij
Heit wie in irenyske figuer, dêr’t je 
net maklik spul mei krigen. As er 
argewaasje hie oer dingen op it 
wurk of yn in organisaasje, begûn 
er syn omfangrike thúsbibleteek 
te reorganisearjen; hy wierre syn 
agressiviteit út op syn boeken. As 

Mei syn frou Aad Brouwer-Prakke 
(Fotokolleksje Tresoar).
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>>> er mei boeken begûn te sjouwen, 
tocht mem: Der sit him blykber wer 
wat dwers. Dy bibleteek, dat wie 
wat. Yn alle keamers kasten mei 
boeken. ‘Och’ sei beppe Elske: ‘Hat 
ús Jelle dat no allegearre lêzen?’ En 
tsjin ús nichtsjes fan de pleats op it 
Oerterper Fallaat sei er: ‘Dy boeken, 
dat binne mýn kij; dy moat ík melke’.

Goede wrâldboarger
Heit lei de neidruk op geef Frysk, 
mar it moast net ûnnatuerlik wurde. 
Yn 1938 hat er him ris bemuoid mei 
de mooglike ynfiering fan Fryske les 
op ús skoalle. Dat wie doe wetlik 
mooglik wurden. It haad fan de 
skoalle, in Stellingwerver, koe dat net 
jaan. Der hie wol wat mooglik west 
troch dy oeren mei de ûnderwizer 
fan klas 3 en 4 te wikseljen, mar 
dêr woe de man net oan. Hy 
organisearre doe (nei skoaltiid en op 
frijwillige basis) in kursus Esperanto 
foar syn learlingen; jo moasten 
wrâldboarger wêze, gjin provinsjalist. 
Mar dêr mocht ik doe fan heit fansels 
net hinne. Jo kinne pas in goede 
wrâldboarger wêze, fûn heit, as jo 
wisten wêr’t jo sels weikamen. 
Hy stimulearre ús as bern tige by 

it learen. Ik hie as bern al in eigen 
plakje yn heit syn studearkeamer, 
mei in buroke fan sinesappelkistjes. 
Heit skeakele my ek wol yn by 
syn wurksumheden. As redakteur 
fan It Heitelân betroude er my de 
korreksje fan printkladden ta. Heit 
holp ús ek by it opsetten fan ús 
bernekrantsje Ús Eigen. Hy soarge 
dat it syklostylearre wurde koe foar 
in oannimlike priis en betocht in 
goedkeap ferspriedingssysteem.
 
Djippe grûnen
Heit mocht dan in bizich en bytiden 
sels ûndogensk man wêze, der sieten 
djippe grûnen yn; hy hat altyd djip 
oer de sin fan it libben neitocht. 
Yn ús earste bernejierren gong er 
net nei tsjerke. Yn dy tiid socht er 
syn festichheid yn de noarme- en 
weardefilosofy fan Windelband. 
Doe’t ús Elske berne wie, krigen wy 
in kreamsuster yn ’e hûs dy’t graach 
foar en nei it iten bidde woe. Doe 
moast ús heit ús noch útlizze wat 
bidden wie. Net lang dêrnei fierde 
er sels it hannegearjen oan tafel yn 
en groeide er wat langer wat mear 
nei de tsjerke ta. Syn godstsjinst wie 
mear algemien-religieus as spesifyk 

kristlik. Hy moedige my en myn 
suster oan om teology te studearjen.

Heit hat foar syn karriêre ûnbidich 
folle oan ús mem hân. Dy regele 
alle praktyske dingen, oan de 
administrative ta. Se joech der sels 
har professionele sjongles-praktyk 
foar op. Yn tsjinstberens oan heit 
syn karriêre en de mienskiplike 
idealen. Dy fan de idealistyske 
jongereinbeweging, dêr’t se inoar 
kennen leard hienen. Blau en read. 
En it Fryske ideaal, dêr’t mem har as 
fan oarsprong Hollânske, folslein mei 
identifisearre hie. Frysksinniger as de 
measte Friezen. Heit en mem giene 
foar inoar troch it fjoer.
Foar ús as bern wie heit benammen 
de bemoedigjende figuer. Hy koe jin 
soms in klap op it skouder jaan. Sa 
fan: ‘Doch dyn bêst mar, ’t komt wol 
goed!’. In heit út tûzen, jawis!

Mei tank oan Goffe Jensma, 
heechlearaar Fryske taal- en 
letterkunde Rijksuniversiteit Groningen 
en Hindrik Jelles Brouwer (1927), âldste 
soan fan Jelle Hindriks Brouwer.  

Jelle Brouwer (rjochts) by de útrikking fan de 
Gysbert Japicxpriis oan Obe Postma, 1947

(Fotokolleksje Tresoar).
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FA-ria

De Staveringshifkers op ús Taalweb
De meast brûkte staveringshifker foar it Frysk is de saneamde 
Staveringshifker plug-in, dy’t yn in ferzje foar Microsoft  Word en foar 
Outlook beskikber is (yn Office 2010, 2013, 2016 en 2019). Geregeldwei 
krije wy fragen oer de ynstallaasje en wurking fan dizze hifkers. Hjirby 
wat tips foar ynstallaasje en it brûken fan dizze taalhelpprodukten.

Download en ynstallaasje
De staveringshifkers binne te finen 
op taalweb.frl/downloads en kinne 
dêrwei ynladen wurde. Gean foar de 
goede ferzje earst nei oft jo in 32- of 
64-bitsferzje fan Office hawwe: klik 
op Bestand  Office account  Info 
over Microsoft Word/Outlook. Op de 
earste rigel stiet de ynformaasje 
oer jo ferzje. Kies no op Taalweb de 
goede ferzje fan de staveringshifker 
en laadt dy yn en ynstallearje dy. 
Tink derom: it giet by de 32- of 
64-bitsferzje om jo Office-ferzje 
en net om jo kompjûtersysteem. 
Hawwe jo earder de âlde ferzjes fan 
dizze hifkers brûkt, romje dy dan 
earst op, dat garandearret de bêste 
ynstallaasje.

Persoanlike koade
By de ynstallaasje wurdt frege 
om in koade foar jo persoanlike 
staveringslist yn te jaan. Mei dy 
persoanlike wurdlist kinne jo 
wurden bewarje dy’t net yn de 
wurdlist fan de staveringshifker 
steane. De persoanlike koade 
wurdt oer de e-mail tastjoerd en 
kin oanfrege wurde op taalweb.
frl/staveringshifker. Kopiearje de 
tastjoerde koade en folje him yn by it 
ynstallearjen. Jo kinne dizze stap ek 
oerslaan en gjin gebrûk meitsje fan 
de persoanlike wurdlist.

Hifker is net te sjen
Nei ynstallaasje moat yn it menu 
boppe-oan jo skerm it ‘tabke’ mei 
‘Fryske Staveringshifker’ te sjen 
wêze. As dat net sa is, kin dat 
komme om’t jo de ferkearde ferzje 
ynstallearre hawwe (sj. by Download 
en ynstallaasje). It kin ek wêze dat 
de hifker noch aktyf makke 
wurde moat. 

Klik op Bestand  Opties  
Invoegtoepassingen. Yn it 
rychje programma’s moat 
Fryske Staveringshifker stean. As dat 
net sa is, klik ûnderoan by Beheren 
COM-invoegtoepassing en op start. 
Yn it skerm in finkje sette foar 
Fryske Staveringshifker en op OK 
klikke. De hifker is no aktyf en moat 
as ‘tabke’ te sjen wêze yn it lint. Klik 
op Fryske Staveringshifker foar it 
menu. De staveringshifker is te sjen 
yn in sydbalke oan de rjochterkant 
fan jo skerm. As dat net sa is, klik yn 
it menu Fryske Staveringshifker op Lit 
sydbalke sjen.

Taalynstelling
Jo hoege de taal foar it dokumint 
dat jo meitsje net apart yn te 
stellen op ‘Fries’, want de hifkers 
binne aparte programkes (plug-ins, 
invoegtoepassingen) dy’t los steane 
fan de ‘gewoane’ staveringshifker 
foar Word/Outlook.

Trije kleuren
Kontrolearje jo tekst troch op 
de knop Tekst hifkje te klikken. 
De staveringshifker sjocht 
nei staverings- en typflaters, 
Hollanismen en Farianten. Elk fan 
dy trije kategoryen wurdt markearre 
mei in aparte kleur. 
By farianten giet it om goede Fryske 
wurden, mar it binne net de meast 
gongbere foarmen. Tink dêrby 
bygelyks oan in Wâldfryske foarm 
as dû (dû sjochst wat bleek), dat yn 
de wurdboeken as do stiet. It is wol 
goed, mar de foarkar yn it skreaune 
Frysk giet út nei do. Krekt sa bygelyks 
efter foar achter en telefyzje foar 
tillefyzje.
Tip: foardat jo it dokumint opslaan, 
earst efkes op Wiskje markearringen 
klikke, om de streken op te romjen. 

Mear Hifkers
Der is fierder in staveringshifker-app 
foar Word yn Office 365, foar 
LibreOffice, Mozilla Firefox en Mozilla 
Thunderbird. Mear ynformaasje 
dêroer en oer oare taalhelp-
programma’s fine jo op taalweb.frl/ 
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Sympoasium oer takomst fan de frisistyk 
It liket net goed te gean mei de frisistyk yn Nederlân. Dy fêststelling is 
de oanlieding ta it organisearjen fan in kongres oer de takomst fan de 
frisistyk. It sympoasium wurdt organisearre troch de Stifting Freonen 
fan it Frysk Ynstitút oan de Ryksuniversiteit te Grins (SFFYRUG) yn 
oparbeidzjen mei de Fryske Akademy.

Wa’t de frisistyk – de wittenskiplike 
stúdzje fan de Fryske taal- en 
letterkunde – fan no oersjocht 
en ferliket mei de tastân fan sa’n 
fjirtich, fyftich jier lyn, sil sjen dat 
der gâns feroare is. Der wiene doe 
heechleararen foar it Frysk oan de 
universiteiten fan Grins, Amsterdam 
(sawol VU as UvA), Utert en Leien. 
Foar ûndersyk wie boppedat de 
Fryske Akademy wichtich. 

Bredere programma’s
Op dit stuit binne der gjin bysûndere 
heechleararen Frysk mear en 
is de frisistyk oan de RUG en 
UvA ûnderbrocht yn bredere 
programma’s. It resultaat is 
dat de universitêre frisistyk yn 
Nederlân net allinnich sterk 
ynkrompen is, mar ek dat in 
opfolgingsprobleem ûntstien 
is. By de Fryske Akademy is 
ûndertusken it aksint ferskood 
nei skiednis en sosjolingwistyk. 
Der binne gjin jonge frisisten 
mear mei in fêste oanstelling op 
dat ynstitút. 
It tal faktydskriften is lytser 
wurden en it útwikseljen fan 
ideeën en it oparbeidzjen yn 
projekten tusken Amsterdam, 
Grins, Ljouwert en Leien mei gjin 
namme ha. De útwikseling fan 
dosinten en studinten tusken 
Grins en Kiel is stilfallen. 
Om koart te kriemen, it liket net 
al te goed te gean mei de frisistyk 
yn Nederlân. Dy fêststelling 
foarmet de oanlieding ta it 
organisearjen fan in kongres 
oer de takomst fan de frisistyk. 
Libbet de frisistyk noch of is dy 
dissipline in ûnbrûkber wurden 
erfstik út in noch net sa fier 
ferline? Is der wol plak foar sa’n 

lyts fak, no’t opliedings hieltyd mear 
studinten hawwe moatte om oerlibje 
te kinnen? En is der (noch) genôch 
politike wil om de wittenskiplike 
stúdzje fan de Fryske taal te stypjen? 
Trije heechleararen frisistyk, 
universitêre dosinten en minsken 
út it ‘fjild’ sille foar it buordsje. 
De dei wurdt ôfsletten mei in 
rûnetafelpetear tusken Geart de 
Vries (Histoarysk Sintrum Ljouwert) 
en in ferskaat fan eksperts waans 
miening fan grut belang is, lykas 
beliedsamtners fan de provinsje 

Fryslân, fertsjintwurdigers fan de 
Frysktalige mienskip, HBU-dosinten 
en in taalkundige fan it Meertens 
Instituut. Deifoarsitter is Rolf 
Bremmer Jr. 

Datum, tiid en plak
Freed 29 maart 2019, 10.30-16.00 
oere. Plak: Fryske Akademy (seal 
Sânwâlden).

Tagong en opjefte
Meidwaan oan it sympoasium 
is fergees. Omreden fan de 
lunsjfoarsjenning en de beheinde 
sealkapasiteit is opjefte needsaaklik 
fia baly@fryske-akademy.nl  

Aginda

It Grinzer Akademygebou, 1951 
(byld: Frans Popken).
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Tongersdei 11 april by Van Hall Larenstein

Sympoasium oer feangreidegebieten  
It Biologysk en it Lânboukundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearje yn nau oparbeidzjen mei 
Veenweide Fryslân in sympoasium oer de feangreideproblematyk op tongersdei 11 april 2019 fan 9.30-17.00 
oere by Van Hall Larenstein te Ljouwert. Sintraal stiet hoe ’t it yn Fryslân en it oarepart fan Nederlân stiet mei 
de kennis, dy ‘t nedich is om oplossings te bieden.
 
It doel fan it sympoasium is kennis en ynnovaasjes 
foar de takomst fan feangreidegebieten diele: wat is 
beskikber, wêr wurdt (lanlik) oan wurke, wat mist noch 
en hoe geane wy dêr mei te set? Njonken in pear plenêre 
ûnderdielen binne der trije omgongen mei wurkwinkels. 

Underwerpen dy’t oan bod komme binne:
• Hoe is it fean wieter te meitsjen en hokker ynfloed 

hat soks op de delgong fan it meanfjild en de emisjes 
fan broeikasgassen?

• Hoe is de wikselwurking tusken in wieter feangebiet 
en de regionale wettersystemen?

• Hoe is wieter fean mei in takomstperspektyf foar de 
lânbou te kombinearjen?

• Hoe kinne wiete tylten en ekosysteemtsjinsten in 
bydrage leverje oan in nij takomstperspektyf? 

• Hoe kinne natuer en lânskip yn it feangreidegebiet 
fuortsterke wurde? 

• Hoe binne fundearrings fan gebouwen wiet te 
hâlden?

Programma en opjefte
It sympoasium is fergees tagonklik, mar opjefte yn it foar 
is wol needsaaklik. Dat kin fia  
www.fryske-akademy.nl/veenweide.  
Dêr stiet ek it programma fan de dei. 
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Utjeften

Trije ynternasjonale kongressen yn Ljouwert
De Fryske Akademy hellet fan ’t maitiid mar leafst trije grutte ynternasjonale kongressen nei Ljouwert, op it 
mêd fan minderheidstalen, histoaryske leksikografy en taalfariaasje. Alle trije kongressen binne yn it WTC 
Westcord Hotel. 

22-24 maaie 2019: ICML XVII

It earste grutte kongres is de 
International Conference on Minority 
Languages (IMCL XVII). It wurdt 
organisearre troch it kennissintrum 
Mercator. Sintraal stiet it fraachstik 
fan minderheidstalen yn in 
globalisearre maatskippij, dêr’t 
dominante talen lytsere talen bot 
beynfloedzje yn saken as taalgebrûk, 
tal sprekkers en it ûnderwiis. 
Neffens it Endangered 
Language Project wurdt 
40 persint fan alle talen 
yn de wrâld bedrige troch 
globalisearring. 

Plenêre lêzingen wurde jûn 
troch Lorna Carson (Trinity 
College Dublin), Bernat Joan 
i Marí (Universitat de les Illes 
Balears), Delyth Prys (Bangor 
University) en Mandana 
Seyfeddinipur (SOAS/
University of London). Mear 
ynfo op de kongreswebside: 
www.icml.eu 

12-14 juny 2019: ICHLL-10

Healwei juny wurdt ICHLL-10 
organisearre troch de Fryske 
Akademy, yn oparbeidzjen mei de 
International Society for Historical 
Lexicography and Lexicology. 
ICHLL-10 is in wrâldwiid foarum 
foar ûndersikers op it mêd fan 
histoaryske wurdboeken. 

Under oaren sil 
Sarah Ogilvie 
(Universiteit fan 
Oxford) in lêzing 
jaan oer digitaal 
ûndersyk nei 
de skiednis fan 
wurdboeken. 
Andreas Deutsch 
(Universiteit fan Heidelberg) jout in 
presintaasje oer Aldfryske termen 
yn it Deutsches Rechtswörterbuch. It 
folsleine programma is te finen op: 
www.fryske-akademy.nl/ichll10 
 

26-28 juny 2019: ICLaVE|10

De International Conference on 
Language Variation in Europe 
(ICLaVE) is ien fan de wichtichste 
akademyske poadia op it mêd fan 
taalfariaasje yn Europa. It stribbet 
dêrnei om ûndersikers fan talen of 
taalfariaasjes yn Europa byinoar 
te bringen om oer empiryske, 
metodologyske en teoretyske 
tûkeltammen yn 
de stúdzje fan 
taalferoaring en 
taalfariaasje te 
redendielen.

Fjouwer 
sprekkers binne 
spesjaal útnûge 
foar in keynote: Meredith Tamminga 
(Universiteit fan Pennsylvania), 
Benedikt Szmrecsanyi (Universiteit 
fan Leuven), Roeland van Hout 
(Radboud Universiteit Nijmegen) 
en Arjen Versloot (Universiteit fan 
Amsterdam). Sjoch foar it folsleine 
programma de kongreswebside: 
www.fryske-akademy.nl/nl/iclave10 

Sarah Ogilvie Meredith Tamminga

Skipsboek Hempenius online
De Wurkgroep Maritime Skiednis fan de Fryske 
Akademy en Museum Hindeloopen presintearren op 
sneintemiddei 17 maart yn Museum Hindeloopen de 
digitale útjefte fan it ‘Skipsboek Hempenius’. Yn itselde 
gebou dêr’t it museum no sit, hold stedsskriuwer 
Johannes Hempenius fan 1715 oant en mei 1717 in 
administraasje by fan de skipspapieren dy’t er útjoech.

It skipsboek is in 
prachtige boarne foar histoarysk 

ûndersyk, om’t it ynformaasje jout 
oer wêr’t de skippen hinne fearen 
en wêr’t se wei kamen, oer de 
produkten dy’t ferfearn waarden, 
en oer de skippers, de bemanning 
en de reders of eigeners. Dat wiene 
sawol minsken fan binnen Fryslân 
(in soad út Hylpen sels) as út Hollân 

(benammen út Amsterdam). Troch 
frijwilligers fan de Wurkgroep is dit 
skipsboek folslein transkribearre en 
no foar elk tagonklik; it is te finen op 
de website fan de Fryske Akademy.

Skip en bemanning
It skipsboek Hempenius befettet 
de meunsterrollen dêr‘t it skip 
en de bemanning fan de fluit- en 

smakskippen yn optekene waarden. 
Njonken de meunsterrollen wurde yn 
it skipsboek de rederssedels útjûn. 
Dy  jouwe unike ynformaasje oer de 
Frysk-Hollânske ‘partenrederij’. Under 
de reders fan Hylper skippen wiene 
tige rike en nijsgjirrige figueren, lykas: 
Joachim Rendorp, Cornelis Calcoen, 
Andries Pieters van Stavoren, Willem 
Bredero en Pieter Six. 

Het Hindelooper scheepsboek (1715-
1718) van Johannes Hempenius 
(1686-1760); opvarenden en reders 
van zeeschepen, besoarge troch 
Peter van der Meer en Jan de Vries: 
www.fryske-akademy.nl/
scheepsboek-hempenius/
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Fryske Akademy
Wittenskiplik sintrum fan Fryslân

Coulonhûs
Doelestrjitte 8
Postbus 54
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
Telefoan:  (058) 213 14 14
E-post:  fa@fryske-akademy.nl
Ynternet:  www.fryske-akademy.nl 
Twitter:  @FryskeAkademy
Facebook:  facebook.com/FryskeAkademy
Rekkennûmers NL30RABO0130549681 
 NL32INGB0000923369
Kontaktpersoanen
Ried fan Tafersjoch
Foarsitter: prof. dr. ir. Jacob Fokkema
Heechleararen
Amsterdam (UvA): prof. dr. Arjen Versloot 
Grins: prof. dr. Hanno Brand 
Leien: prof. dr. Hans Mol
Direkteur-bestjoerder (a.i.): drs. Willem Smink
MT-leden
• drs. Cor van der Meer, projektlieder Mercator 

Kennissintrum
• dr. Marijn Molema, senior ûndersiker/

projektlieder  
• drs. Jos Tjalsma, haad Algemiene Saken
• dr. Hans Van de Velde, senior ûndersiker/

projektlieder

Kolofon 
Ut de Smidte fan de Fryske Akademy
blêd foar leden en stipers
Stipersbydrage
De stipersbydrage foar 2019 is op syn minst 
€ 25,00. Foar stipers yn it bûtenlân en foar 
studinten binne de bedraggen respektivelik 
€ 35,00 en € 20,00.
Yn kombinaasje mei It Beaken, it wittenskiplik 
tydskrift fan de Fryske Akademy, komt de bydrage 
op  € 45,00. Stipers yn it bûtenlân betelje dan 
€ 60,00 en studinten € 25,00. 
It opsizzen fan it stiperskip moat fóár 
1 desimber skriftlik trochdien wurde oan de 
stipersadministraasje fan de Fryske Akademy. 

Redaksje Mettje de Vries/Richard de Boer

Kopij kin oer de mail stjoerd wurde oan:
redaksje@fryske-akademy.nl
Mei de gewoane post nei:
Ut de Smidte
Postbus 54, 8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
tel.: (058) 213 14 14

Basisfoarmjouwing en opmaak
GPNo, De Jouwer

Fotografy
Fryske Akademy, Theo Delfstra, Daniël Hartog en 
Hindrik Sijens

Printer
Van Leer & De Jong, St. Anne

Paadwizer

Freed 29 maart 2019
10.30 oere: De takomst fan 
de frisistyk yn Nederlân: in 
sympoasium, Fryske Akademy, 
sjoch ek side 9 

Freed 29 maart 2019
15.00 oere: Presintaasje Time 
Machine Snits, Sleat, Balk en De 
Jouwer, Fries Scheepvaartmuseum, 
Snits.  
Opjaan: baly@fryske-akademy.nl

Freed 29 maart 2019
16.00 oere: Presintaasje/oanbieding 
Graet Hylper Wordebook, De Foeke, 
Hylpen, sjoch side 2-3

Sneon 30 maart 2019
13.30 oere: Gearkomste 
Genealogysk Wurkferbân, lêzing 
Titia Jippes-de Boer ‘Jeppemastate 
en weeshûs Tjallingastate; Twa 
ferhalen út de skiednis fan 
Westernijtsjerk by Marrum’, Grand 
Café Wouters, Ljouwert

Tongersdei 11 april 2019
9.30 oere: Feangreide sympoasium, 
Van Hall Larenstein, Ljouwert, sjoch 
ek side 10

Tongersdei 18 april 2019
19.45 oere: Gearkomste 
Argeologysk Wurkferbân, Fryske 
Akademy, Ljouwert

Tongersdei 18 april 2019
20.00 oere: Presintaasje Time 
Machine Frjentsjer, trouseal 
eardere stêdhûs, Frjentsjer. 
Opjaan: baly@fryske-akademy.nl

Woansdei 22 o/m  
freed 24 maaie 2019
17de International Conference on 
Minority Languages (ICML XVII), 
WTC, Ljouwert, sjoch ek side 11 

Woansdei 12 o/m freed 14 juny 
2019
10de International Conference 
on Historical Lexicography and 
Lexicology (ICHLL), WTC, Ljouwert, 
sjoch ek side 11

Freed 14 juny 2019
Middeis, boekpresintaasje 
Gelovigen, dominees en geleerden; 
Opstellen over Friese en Nederlandse 
geschiedenis in de vroegmoderne tijd, 
Ljouwert

Woansdei 26 o/m freed 28 juny 
2019
10de International Conference 
on Language Variation in Europe, 
ICLaVE, WTC, Ljouwert, sjoch ek  
side 11

Aginda

FA-ria

De Fryske Akademy hat in Fryske ferzje fan Ctrl-WORK makke. 
It kompjûterprogramma fan de � rma ErgoDirect bestiet al 
langer yn it Nederlânsk, Ingelsk en Frânsk en wurdt brûkt 
om brûkers fan pc’s te trainen yn it brûken fan toetskombi-
naasjes, yn it goed en ferstannich brûken fan har tiid, yn it 
ynrjochtsjen en op peil hâlden fan in sûn wurkplak en yn it 
oannimmen fan in sûne wurkhâlding. 

De Fryske ferzy fan Ctrl-Work waard op freed 11 febrewaris 
presintearre. Ferskate Fryske organisaasjes, lykas Tresoar, de 
Waddenacademie, de NHL Hogeschool, gemeente Leeuwarden 
en Bibliotheekservice Fryslân wiene der by oanwêzich. 
Marketing & Accountmanager Niek Nendels fan ErgoDirect 
joech in algemiene presintaasje oer it wurkjen mei ditsoarte 
fan so� ware en taalkundige dr. Eric Hoekstra fan de Fryske 
Akademy fertelde oer de tûkelteammen dy’t er tsjinkaam by 
it oersetten fan it programma fan it Nederlânsk nei it Frysk ta. 

It programma slút goed oan by de ARBO-regels en wurdt troch 
bedriuwen op kompjûters set. De wurknimmers fan de Fryske 
Akademy krije no ek yn it Frysk tips om tûker en sûner te wurkjen. 

Tûker en sûner wurkje yn it Frysk

Fryske Akademy makker 
oersetting Ctrl-WORK

FA-ria     

CtrlWORK
De Fryske Akademy beheart al jierren 
it Pot-Cuperusfûns. Dit fûns is neilitten 
troch frou Pot-Cuperus en bedoeld foar it 
befoarderjen fan de útje� e fan Fryske en 
yn it Frysk oersette boeken foar de skoal-
geande bern en de jongerein. 

Wa’t oanspraak meitsje wol op � nansjele 
stipe út it Pot-Cuperusfûns kin in skri� like 
oanfraach, foarsjoen fan it oanbelang-
jende manuskript, stjoere nei: Fryske 
Akademy, Pot-Cuperusfûns, Postbus 54, 
8900 AB Ljouwert. 

Stipe foar boeken

    Ferfolch fan de foarside 

Nije leden 
Foardracht opstjoere
Foardrachten foar nije Akademy-leden 
kinne oant 30 juny 2011 per brief stjoerd 
wurde oan de direkteur-bestjoerder fan 
de Fryske Akademy, prof. dr. Reinier 
Salverda. Motivearje yn de foardracht 
dúdlik, wêrom’t de persoan yn kwestje 
it lidmaatskip fan de Fryske Akademy 
ne� ens jo fertsjinnet. As it heal kin wolle 
wy ek graach de kontaktgegevens fan 
it beëage nije lid hawwe. Set jo eigen 
kontaktgegevens der ek dúdlik by, want 
as de troch jo foardroegen persoan ta lid 
beneamd wurdt, wolle wy jo ek graach 
útnoegje.

It brief kinne jo stjoere nei: Fryske 
Akademy, nije leden 2011, Postbus 54, 
8900 AB Ljouwert.

Tinke jo dat de persoan dy’t jo op it each 
hawwe faaks al lid fan de Akademy is, nim 
dan e� es kontakt op mei it sekretariaat 
� a baly@fryske-akademy.nl of  tel. (058) 
213 14 14.

De blokjes mei 
tips dy’t yn it Frysk 

op it skerm ferskine.

Akademy-publikaasjes 
kinne jo keapje � a  

www.afuk.nl

(Advertinsje)

Akademylêzingen
De wurkgroep Akademylêzingen organi-
searret foar it wintersko�  2011-2012 wer de 
rige Akademylêzingen. 

De lêzingen wurde lykas wenst holden yn 
kongres- en stúdzjesintrum It Aljemint yn 
Ljouwert en yn sealesintrum It Haske op 
De Jouwer. De lêzingedatums binne: tiisdei 
15 novimber 2011, freed 13 jannewaris en 
tiisdei 7 febrewaris 2012. 

Sadree’t de sprekkers en tema’s bekend 
binne, wurdt dat bekend makke op de 
website fan de Fryske Akademy. 

Aginda 

www.fryske-akademy.nl
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Akademy ticht
De Fryske Akademy is de kommende tiid op de neikommende dagen ticht:
• Goedfreed 19 april
• Peaskemoandei 22 april
• Tongersdei 30 en freed 31 maaie, Himelfeartsdei en de freeds dêrnei
• Tongersdei 6 juny, personielsreiske
• Pinkstermoandei 10 juny

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.
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