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TYDSKRIFT IT BEAKEN
hat krektlyn in twadde
spesjaalnûmer oer
Fryske literatuer
útbrocht.

HANS VAN DE VELDE
is beneamd ta heech
learaar sosjolinguistyk
oan de Universiteit
Utrecht.

REDBADSYMPOASIUM
Yn it Redbadjier
2019 stelt it Sieperda
Sympoasium de
legendaryske Fryske
kening sintraal.

AKADEMYLÊZINGEN
In nije rige Akademy
lêzingen bringt
bydragen fan û.o.
Pier Vellinga en
Eline van der Beek.

HisGIS Time Machine

De Time Machine fan HisGIS (www.hisgis.nl) is de ôfrûne moannen oanfolle mei
de stêden Frjentsjer, Boalsert, Harns, Hylpen, Drylts, Starum en Warkum. Dêrmei
steane no alle Fryske stêden en de flekken Balk en De Jouwer yn de Time Machine.
Dêr binne ferskate gegevens oer
persoanen en perselen út âlde
belestingregisters, folkstellings,
befolkingsadministraasjes en
it kadaster út it tiidrek 16001900 yn by inoar brocht. Elk
kin no sykje nei persoanen,
perselen, ôfbyldings en
âlde kaarten; sjoch op:
https://maps.hisgis.nl/fr/fs3/

10de ynternasjonale
wurdboekkonferinsje
struts del yn Ljouwert
De 10th International Conference on Historical Lexicology and Lexicography
wie fan woansdei 12 oant en mei freed 14 juny yn it Ljouwerter WTC.
De konferinsje waard dit jier organisearre troch de Fryske Akademy. De
kongreskommisje bestie út Hans Van de Velde (foarsitter), Rolf H. Bremmer Jr
(lid) en Willem Visser (skriuwer).
De earste kontakten oangeande de konferinsje tusken de International Society
for Historical Leksicography and Leksicology en de Fryske Akademy wiene tusken
Society-foarsitter Fredric Dolezal en Fryske Akademy-leksikograaf Anne Dykstra.
It seit himsels, dat
sa’n konferinsje
sûnder de stipe fan
it sekretariaat en
de leksikografyske
stêf fan de Fryske
Andreas Deutsch oan it wurd.
Akademy net
Foto: Hindrik Sijens
organisearre wurde
kind hie.
>>> 02

Akademydei

De jierlikse Akademydei wurdt dit jier holden op freedtemiddei 13 septimber
yn it Ljouwerter Oranje Hotel. By dit nûmer fan Ut de Smidte is in spesjale
útnûging ynsletten mei it programma foar de middei. Wy hoopje in soad
leden en stipers te treffen op ús 81ste Dies Natalis! Opjaan kin fia ús webstee:
www.fryske-akademy.nl/akademydei

www.fryske-akademy.nl

FA-ria
>>> 01

Der wiene twa ‘invited speakers’,
Andreas Deutsch (Universiteit
Heidelberg) en Sarah Ogilvie
(Universiteit Oxford). Andreas
Deutsch gie yn syn lêzing yn op de
Aldfryske termen yn it Deutsches
Rechtswörterbuch. Sarah Ogilvie
moast spitigernôch krekt foar it
begjin fan de konferinsje ôfsizze.
Dêrneist wiene der 37 lêzingen (yn
twa parallelle sesjes). Met sa’n 50
dielnimmers wie it net in grutte
konferinsje. Soks hoecht lykwols
gjin neidiel te wêzen. Sa wiene de
lêzingen fan hege kwaliteit en joegen
se meast oanlieding ta nijsgjirrige en
libbene diskusjes.

Ynhâld
HisGIS Time Machine_________________1
Akademydei__________________________1

FA-ria
Ferslach ICHLL-10__________________1-2
Lyts Frysk Diktee___________________2-3

Utjeften
Twadde literatuernûmer It Beaken___3
Fjouwer regionale dossiers___________4
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Heechlearaarskip
Hans Van de Velde___________________4

Fan masterstudint oant
heechlearaar
Nettsjinsteande of lichtwol ek mei
troch de net al te grutte groep
en de grutte diversiteit fan de
dielnimmers – fan masterstudinten
oant ynternasjonaal respektearre
heechleararen, út ûnderskate
hoeken fan Europa, Noard- en
Súd-Amearika en sels út Sina en
Tadzjikistan – wie der in ûntspande
en iepen sfear, mei gâns romte foar
it útwikseljen fan ideeën. Tekenjend
yn dit ferbân is ek, dat suver alle
dielnimmers der by it Welcome Event
op de woansdeitemiddei al wiene
en oant en mei it oant sjen-sûpke
(de Farewell Drinks) freed op de
neimiddei bleaun binne.
Oan de lêzingen en foaral de
petearen wie wol foargoed ôf te
nimmen, dat alle ynstituten dy’t har
mei leksikografy dwaande hâlde mei
deselde, of ferlykbere, problemen
te krijen hawwe en foar deselde
útdagingen steane. Oan ‘e iene
kant binne dat bekende dingen,
lykas de meast net al te grutte
wurdearring foar leksikografysk
wurk, de lange tiid dy’t in (grut)
leksikografysk projekt no ienris nimt
en de swierrichheden by it finen fan
finansiering. Wat yn de petearen
pregnant nei foaren kaam, wie de
noed en soarch oer de kontinuiteit
fan de leksikografyske praktyk, dat
wol sizze, de fraach hoe’t studinten

waarm makke wurde kinne foar it
eale fak fan wurdboekskriuwer.

Needsaak foar oparbeidzjen
Posityf yn dit ferbân wie dan
wol wer, dat der moai wat jonge
leksikografen en leksikologen op
de konferinsje wiene. Posityf wie
fierders ek in breed droegen besef
fan de needsaak om mei-inoar op
te arbeidzjen. It is nei alle tinken net
tafallich dat dit punt in kearmannich
eksplisyt te praat kaam yn ferbân
mei it Ald-Frysk Wurdboek. Binne
oan ‘e iene kant nut en needsaak
fan dat wurdboek, ek en foaral út it
algemiene perspektyf fan de stúdzje
fan it (âldere) Germaansk, sûnder
mear dúdlik, oan ‘e oare kant wurdt
ek wol ynsjoen, dat in lytser ynstitút
as de Fryske Akademy – of: in lytser
fakgebiet as de frisistyk – dy taak
allinnich net oan kin. De dielnimmers
rôpen de Fryske Akademy dan ek
op om hjir it inisjatyf te nimmen
én it oparbeidzjen mei oaren te
sykjen. Der moatte no dus (konkrete)
plannen makke wurde.
De 10th International Conference
on Historical Lexicology and
Lexicography wie sûnder mear in
sukses. En de kontinuiteit is wis: de
earstkommende konferinsje is fan
17-19 juny 2020, organisearre troch
de Universidad de La Rioja (Spanje).

Projekten
Geleard rjocht yn Fryslân_____________5
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ICLaVE|10____________________________6
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Taalkundedei_________________________7
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Aginda-oersjoch______________________8
Paadwizer____________________________8

www.fryske-akademy.

Grieteke Schrama winner
Grieteke Schrama fan basisskoalle Mooitaki yn Bitgummole kin it
bêste Frysk skriuwe fan alle basisskoallebern yn Fryslân.
Mei 16 flaters waard sy yn april
de winner fan it Lyts Frysk Diktee
yn it Provinsjehûs. Twadde waard
Baukje Anna Klimstra fan De Griffel
yn Ljussens mei 20,5 flaters. Emma

Koree fan De Eker yn Eanjum einige
op it tredde plak mei 21,5 flaters.
Der dienen mei-inoar 22 learlingen
fan 10 skoallen mei oan de finale
fan it Lyts Frysk Diktee.

Utjeften
Twadde literatuernûmer
It Beaken
It multydissiplinêr wittenskiplik
tydskrift fan de Fryske Akademy
It Beaken hat krektlyn in
twadde spesjaalnûmer oer
Fryske literatuer útbrocht. It
giet om fjirtjin lêzingen dy’t
jûn binne op de Twadde Fryske
Letterkundedagen. Dy wiene
organisearre fan 23 oant 25
april 2018 yn it ramt fan it Frysk
Geasteswittenskiplik Kongres yn
de Ljouwerter stêdsskouboarch De
Harmonie.
De helte fan de 22 sprekkers op de
Twadde Fryske Letterkundedagen
kaam fan bûten Nederlân: út
Tsjechië, Kanada, Dútslân en Ingelân.
In heale dei waard, mei stipe fan it
Letterenfonds, in aparte sesje wijd
oan de nije blomlêzing fan Fryske
literatuer: Swallows and Floating
Horses.

1945: vier Schrifsteller/
innen und ihre Werke’;
• Jabik Veenbaas, ‘It kreakjen fan
de âlde beam. Oer it Fryske
dichtwurk fan Theun de Vries en
de oerienkomsten en ferskillen mei
syn lette Nederlânsktalige fersen’;
• Paul Vincent, ‘Discoveries and
Pitfalls in Translating Seventeenth
and Eighteenth-Century Frisian
Literature’;
• Abe de Vries, ‘Konstruksje fan
sosjale identiteit yn it Fryske
realisme. It betide wurk (18481860) fan Waling Dykstra’.

Brand, H. e.o., It Beaken, Tydskrift
fan de Fryske Akademy. Jiergong
80, 2018, nûmer 3-4. 200 siden.
Priis: € 17,50. Priis: € 45,00 foar in
abonnemint.

Lyts Diktee
Skriuwster Lida Dijkstra skreau
de dikteetekst en lies fan it jier it
diktee foar. Lida Dijkstra is al 25 jier
skriuwster fan berneboeken.
De organisaasje fan it diktee wie
yn hannen fan Cedin, Afûk, Fryske
Akademy en de provinsje Fryslân.
De winners fan it Lyts Frysk Diktee mei Lida Dijkstra. Foto: Siem Akkerman

www.fryske-akademy.nl
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Tagonklikens en kennis
Dit spesjaalnûmer, mei as titel
Aspekten fan Fryske literatuer, hat
net de pretinsje om it hiele Fryske
literêre libben te dekken, mar wol al
bydrage oan de tagonklikens en de
kennis fan de Fryske literatuer, sa
skriuwe de gearstallers Eric Hoekstra
en Reinier Salverda yn de ynlieding:
‘Wij zoeken dat Friese literaire leven
waar het zich laat vinden.’

Njonken de ynlieding ‘Friese
letterkunde: ogen open, nieuwe
ontdekkingen. (Een inleidend kader)’
fan Hoekstra en Salverda, befettet
dit spesjaalnûmer de neikommende
artikels:
• Jesse Van Amelsvoort,
‘Bemiddelende minderheden.
Literatuur in een tijd van woede’;
• Mareike Böhmer, ‘Die Kreisform
im friesischsprachigen Werk von
James Krüss’;
• David Colmer, ‘On Translating Ellin
Nickelsen’s ‘Min hidj hee hööl’ into
English’;
• Wilken Engelbrecht, ‘Fries en Friese
literatuur vanuit een CentraalEuropees perspectief’;
• Michele Hutchison, ‘Imagining
the Frisian farm (or the Notable
Absence of Green Cheese)’;
• Marja Kingma, ‘The Frisian
Collections in the British Library’;
• Jelle Krol, ‘Reculer Pour Mieux
Sauter: Towards a Pattern in the
Work of Four Minority Language
Literature Writers’;
• Jantsje Post, ‘Brêge-oersetters,
in-between-translations’;
• Johanneke Sytsema, ‘Frisian(s) in
Oxford Libraries;’
• Cornelie van Uuden, ‘Nine van der
Schaaf (1882-1973)’;
• Wendy Vanselow, ‘Die
nordfriesische Erzählliteratur nach

Fjouwer regionale dossiers
Ut de smidte fan ús Mercator
Kennissintrum binne yn de earste
helte fan 2019 fjouwer Regionale
Dossiers ferskynd. Mei de
Regionale Dossiers leit it Mercator
Kennissintrum de fokus op it

In side út it Mercator-dossier
oer it Oksitaansk

ûnderwiissysteem yn Europeeske
regio's mei in autochtoane
minderheidstaal en hoe't dy
minderheidstaal in plak krijt yn dat
systeem. De dossiers binne skreaun
neffens in fêste struktuer, sadat se
brûkt wurde kinne foar fergelykjend
ûndersyk.
De dossiers jouwe ynformaasje oer:
• Underwiisstatistiken, bygelyks
it tal twatalige skoallen,
it persintaazje learlingen dat
de minderheidstaal leart, de
taalfeardigens fan de dosinten
ensafh;
• belied op it mêd fan it ûnderwiis
fan de minderheidstaal;
• de struktuer fan it
ûnderwiissysteem yn de regio;
• it tal sprekkers fan de
minderheidstaal;
• de ynstituten dy’t de
minderheidstaal stypje.

De fjouwer nije/fernijde dossiers
binne de neikommende:
• Denisov, Victor (2019). The Udmurt

Ljouwert/Leeuwarden: Mercator
Research Centre.
• Sayvers, Dave, Marryn-DaviesDeacon & Sarah Croome (2019).
The Cornish language in education
in the United Kingdom, 2de edysje.
Ljouwert/Leeuwarden: Mercator
Research Centre.
• Escudé, Pierre (2019). The Occitan
language in education in France,
2de edysje. Ljouwert/Leeuwarden:
Mercator Research Centre.
• Tsitselikis, Konstantinos & Giorgos
Mavrommatis (2019). The Turkish
language in education in Greece,
2de edysje. Ljouwert/Leeuwarden:
Mercator Research Centre.

Printe ferzje
Op it webstee www.mercatorresearch.eu binne dizze nije en alle
earder ferskynde dossiers del te
laden fia Kennisbank > Regionale
Dossiers. Wa’t in printe ferzje hawwe
wol fan in dossier, kin in berjocht
stjoere oan Ramziè Krol-Hage:
rhage@fryske-akademy.nl

language in education in the Udmurt
Republic in Russia, 1ste edysje.

Personalia
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Heechlearaarskip foar
Hans Van de Velde
Hans Van de Velde (1969), sosjolinguistysk ûndersiker oan de Fryske
Akademy, is mei yngong fan 1 maaie 2019 beneamd ta heechlearaar
sosjolinguistyk oan de Universiteit Utrecht foar ien dei yn ‘e wike. It giet
om in reguliere learstoel sosjolinguistyk, mei bysûnder omtinken foar de
taalfariëteiten yn Fryslân.
Sûnt ein 2014 is Van de Velde senior
ûndersiker sosjolinguistyk by de
Fryske Akademy, dêr’t er ek sit hat
yn it managementteam. Dêrfoar
wie er fan 2002 oant 2014 dosintûndersiker sosjolinguistyk oan de
Universiteit Utrecht.
Taalfariaasje en –feroaring
Mei de learstoel by de ôfdieling
Talen, Literatuur en Communicatie

www.fryske-akademy.

(TLC) fan de Utertske universiteit
sil Van de Velde in nije wurkwize
ûntwikkelje foar it ûndersyk nei
taalfariaasje en taalferoaring
en dêrby gebrûk meitsje fan
de ûndersyksfasiliteiten en
taaldatabanken dy’t oan de Fryske
Akademy ûntwikkele binne.
In bysûndere fokus leit op de
taalfariëteiten yn Fryslân: Frysk,
Nederlânsk, Nedersaksysk en

Hans Van de Velde. Foto: Jacob van Essen

Frysk-Nederlânske mingtalen. Op
ûnderwiismêd sil er ûnder oaren
kolleezjes jaan en promovendy
begeliede.
De learstoel is mei mooglik makke
troch stipe fan de stifting Frysk
Akademyfûns, dy’t mei de learstoel it
wittenskiplik ûndersyk en ûnderwiis
oangeande de taalsituaasje yn
Fryslân fuortsterkje wol.

Projekten
Undersyk nei ynfloed
geleard rjocht yn Fryslân
komt goed op gong
It Aldfryske rjocht is nasjonaal en ynternasjonaal ferneamd, om syn
âldheid en om syn bysûndere karakter. Minder bekend is it feit, dat
it benammen yn de 15de iuw sterk beynfloede is troch it gelearde
rjocht – dat wol sizze it Kanonike en Romeinske rjocht. Sûnt in pear jier
arbeidzje de rjochtshistoarisy prof. mr. Jan Hallebeek en dr. mr. Hylkje
de Jong fan de Vrije Universiteit yn Amsterdam dêrom op mei Aldfrisist
dr. Han Nijdam fan de Fryske Akademy yn in ûndersyksprojekt dat
rjochte is op it Fryske rjocht yn de midsiuwen en yn de moderne tiid.
Mei tank oan subsydzje fan de
Provinsje Fryslân en fan it Frysk
Akademyfûns is foarich jier in
promoasje-ûndersyk út ein setten nei
dy ynfloed foar de perioade 14001500. Dat wie dus de lêste iuw fan it
Aldfryske rjocht yn Fryslân. Yn 1498
waard Albrecht fan Saksen oansteld
as lânshear fan Fryslân en yn 1504
ferordonearre dy it Romeinske rjocht
as it jildende rjocht. Histoarikus
Marvin Wiegand MA (Berlyn 1993)
hâldt him sûnt septimber 2018
dwaande mei it neamde promoas
je-ûndersyk. Foar de takomst is der
de winsk dat in ferlykber ûndersyk
dien wurdt nei it tiidrek 1500-ca.
1725.

Rjochtshânskriften

Fierder wurdt der wurke oan in
moderne edysje fan it tige wichtige,
mar ek tige drege, hânskrift Kodeks
Roorda, dat in lange tekst mei de
titel Jurisprudentia Frisica befettet.
Yn dy tekst, dy’t fan likernôch 480
stamt, binne Aldfrysk ynheemsk
rjocht en geleard rjocht yngeand

mei elkoar fermongen. Oan dizze
edysje wurket neist de leden fan it
projektteam (Hallebeek, De Jong,
Nijdam, Wiegand) ek gastûndersiker
fan de Fryske Akademy en Aldfrisist
dr. Oebele Vries mei.

Akademydei
Al mei al wurdt troch dit unike opar
beidzjen fan Aldfrisisten en rjocht
shistoarisy grutte foarútgong boekt
yn in wichtich mar spesjalistysk
ûndersyksfjild. Wa’t mear hearre wol
oer dat ûndersyksfjild is fan herten
wolkom op de Akademydei fan dit
jier, op freed 13 septimber, dêr’t
Nijdam, Hallebeek en De Jong dêroer
op ‘e tekst sille:
www.fryske-akademy.nl/akademydei

Weromsjen
17de ICML yn Ljouwert: in grut súkses

Dielnimmers oan it panel oer sosjale media
op ICMLXVII, foto: Sarah McMonagle.

Mei fjouwer ynspirearjende keynote-sprekkers, tsien kollokwia,
hast 90 presintaasjes en 17 posterpresintaasjes wie de sântjinde
International Conference on Minority Languages (ICMLXVII)
yn Ljouwert in grut súkses. Professor Itesh Sachdev (SOAS)
konkludearre op de ein fan de konferinsje dat de passy en djipte
fan kennis fan alle dielnimmers yndrukwekkend wie, dat de
gebeartetolken geweldich wiene en it feganistyske iten lekker.
Hoewol’t it ICML gasten fan alle kontininten ferwolkomme, soe
Sachdev graach mear Afrikaansk, Aziatysk en Súd-Amerikaansk
ûndersyk yn ’e takomst temjitte sjen. De folgjende ICML-konferinsje
sil yn 2021 yn Bilbao (Baskelân) holden wurde.

www.fryske-akademy.nl

05
UtdeSmidte simmer 2019

Oare opbringsten fan dit ûnder
syksprojekt binne twa edysjes fan
Aldfryske rjochtshânskriften. It earste

is fan de Aldfryske ynkunabel Freeska
Landriucht, dat om 1485 hinne printe
is, en dêr’t de klassike Aldfryske
rjochtsteksten yn opnommen binne,
mei yn totaal 190 glossen yn it Latyn,
mei kommentaar op it Aldfryske
rjocht en ferwizings nei it gelearde
rjocht. Yn dy edysje binne de Fryske
en Latynske orizjinelen te finen mei
in Ingelske oersetting. It is foar it
earst dat in grut stik Aldfrysk rjocht
yn it Ingelsk oerset wurdt. De edysje
ferskynt sil letter dit jier ferskine by
útjouwerij Brill.

Winners fan de posterpriis.

Weromsjen
Grutste Europeesk wittenskiplik
taalfariaasjekongres te gast yn Ljouwert

ICLaVE|10

De tredde yn de rige fan konferinsjes fan de Fryske
Akademy yn it Ljouwerter WTC yn 2019 wie ICLaVE|10. De
konferinsje waard holden fan 26-28 juny. De organisaasje wie yn hannen
fan de Fryske Akademy en waard laat troch Hans Van de Velde en Nanna
Hilton (Rijksuniversiteit Groningen). De earste tariedings begûnen
fjouwer jier lyn al, doe’t yn Leipzig de organisaasje oan de Fryske
Akademy tawiisd waard. In pear wike letter waarden de kongresdatum
en de -lokaasje fêstlein en de earste plannings al makke. Fan begjin 2018
ôf is de organisaasje op folle sterkte begûn en waarden yn de maitiid de
earste oproppen ta bydragen útsetten.

Twadde kear yn Nederlân
De International Conference on
Language Variation in Europe, ofwol
ICLaVE, is it wichtichste en grutste
Europeeske wittenskiplik kongres op
it mêd fan taalfariaasje. It wurdt om it
jier holden. De lêste jierren wiene der
hieltiten sa’n 200 dielnimmers en in
part fan de lêzings waard nei strange
seleksje publisearre troch de renom
mearre ynternasjonale wittenskiplike
útjouwerij John Benjamins. It is de
twadde kear yn de tsien edysjes dat
dit kongres nei Nederlân ta kaam.

UtdeSmidte simmer 2019
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As wy de dielnimmers leauwe meie,
binne wy deryn slagge om in absolute
topedysje del te setten, sawol op
ynhâldlik as organisatoarysk flak. De
kongresgongers wiene net allinne
ûnder de yndruk fan de bredens en
de wittenskiplike kwaliteit fan de
lêzings en posters, mar ek fan de tref
like fasiliteiten dy’t Westcord Ljouwert
biedt. Der wiene fjouwer plenêre
sprekkers dy’t troch de organisaasje
útnûge wiene. Trije dêrfan hiene in

Aginda

Frysk tintsje.
De iepeningslêzing waard fersoarge
troch Akademylid Roeland van Hout.
Arjen Versloot gie yn syn lêzing yn
op taalfariaasje en taalferoaring yn
Fryslân en hoe’t it Nederlânsk en it
Frysk inoar beynfloedzje. Meredith
Tamminga fan de University of
Pennsylvania yn Philadelphia lei
de fokus op de lieders fan taal
feroaring. Har Fryske woartels
binne noch werom te sjen yn har
famyljenamme; har Frysktalige
pake kaam út Ljouwert. By de fjirde
plenêre sprekker hawwe wy gjin
Fryske konneksje fine kind: Benedikt
Szmrecsanyi fan de Katholieke
Universiteit Leuven yntrodusearre
in nije metoade om de gelikenissen
tusken taalfariëteiten te ûndersykjen.

Ekstra diskusjeromte
Njonken de plenêre sesjes waarden
de lêzings presintearre yn seis paral
lelsesjes. Der wiene sân tematyske
panels. Dat binne in soarte fan
miny-sympoasia dêr’t sa’n acht à

tolve lêzings om in tige spesifyk
tema hinne yn presintearre wurde
(lykas taalfariaasje yn sosjale media,
gearhing yn taalfariaasjepatroanen,
rol fan frekwinsje, dialektometry yn
lytse talen), mei ekstra romte foar
diskusje. De oare lêzings waarden
troch de organisaasje yn ynhâldlik
gearhingjende sesjes groepearre.
Mei-inoar binne der 200 lêzings
jûn en 28 posters presintearre, dy’t
oerbleaune nei in seleksje fan de
ynstjoerde útstellen. De Akademy sels
wie ek sterk fertsjintwurdige mei in
panel organisearre troch Marjoleine
Sloos en twa posters en fiif lêzings
troch Wilbert Heeringa, Eric Hoekstra,
Lysbeth Jongbloed-Faber, Frits van
der Kuip, Anne Merkuur, Marjoleine
Sloos en Hans Van de Velde.

Minderheidstalen
ICLaVE10 waard goed besocht mei
250 dielnimmers út 34 lannen. De
measten dêrfan kamen út Europa,
mar der wiene ek gasten út de
Feriene Steaten, Kanada, Súd-Afrika,
Brazilië en Australië. Yn ferliking mei
eardere edysjes wiene de minder
heidstalen sterk fertsjintwurdige.
Dêrút docht dúdlik it ynternasjonale
karakter fan de Fryske Akademy
bliken yn it ûndersyk nei minderhe
idstalen. Yn 2021 is Wenen it plak fan
gearkommen foar de 11de edysje fan
ICLaVE.

Sieperda Sympoasium stelt kening

It Keninklik Frysk Genoatskip
organisearret yn ‘e mande mei
de Fryske Akademy op sneon 12
oktober it twajierlikse Sieperda
Sympoasium. It sympoasium
begjint om 10.00 oere yn it
Histoarysk Sintrum Ljouwert, te
Ljouwert.

Redbadjier
Dit weromkearend sympoasium
is troch it Frysk Genoatskip yn it

www.fryske-akademy.

libben roppen ta neitins oan mr. S.H.
Sieperda. Diskear hat it Sieperda
Sympoasium as tema de Fryske
kening Redbad, dy’t ferstoarn is yn
jier 719. Dat is dus dit jier 1200 jier
lyn en dêrmei is 2019 it Redbadjier.
It Redbadjier wurdt stal jûn troch
in ferskaat fan inisjativen fan
ferskate organisaasjes. Sa wie der in
iepenloftspul yn Broeksterwâld, en
stie it Friesentreffen op Helgolân yn
it teken fan de Fryske kening.

Fan iere midsiuwen oant no
Op it sympoasium sille ûnderskate
wittenskippers har ljocht skine litte
oer Redbad as histoarysk fenomeen.
Yn it moarnspart giet it oer Redbad
yn syn tiid, dus de iere midsiuwen, en
nei it lunsjskoft komme de ferskate
wizen oan bod dêr’t Redbad yn de
iuwen dêrnei op betocht is: fan de
lettere midsiuwen oant 2018, want
de dei slút ôf mei in lêzing fan prof.
Theo Meder (Meertens Instituut en

Wurkferbannen
10de Taalkundedei:

oprop foar lêzingen
It Taalkundich Wurkferbân fan ‘e Fryske Akademy
organisearret dit jier foar de tsiende kear de
Dei fan de Fryske taalkunde. De dei is ornearre
foar elkenien dy’t direkt of yndirekt dwaande
is mei de taalkunde fan it Frysk: grammatika,
fonetyk/fonology, nammekunde, leksikology,
sosjolinguistyk, histoaryske taalkunde. Yn de
lêzing kin oer wittenskiplik ûndersyk rapportearre
wurde, mar presintaasjes fan ûndersyksplannen,
fan spekulaasjes of fan taaldatabanken binne ek
wolkom. Lêzingen meie holden wurde yn alle talen
dy’t hearre ta de West-Germaanske taalfamylje.
Wannear: freed 25 oktober 2019
Wêr:
Fryske Akademy, seal Sânwâlden
Foar elke lêzing stiet in healoere (20 minuten foar de
lêzing, 10 minuten foar fragen).
Wy roppe elk hjirby op om him/har oan te melden foar
in lêzing. Stjoer – leafst sa gau mooglik, mar op syn lêst
op woansdei 15 augustus – in gearfetting fan in heale A4,
mei namme en adres, nei Eric Hoekstra (skriuwer fan it
Wurkferbân), e-mail: ehoekstra@fryske-akademy.nl
Of mei de gewoane post nei:
Fryske Akademy, Eric Hoekstra, Taalkundich Wurkferbân,
Postbus 54, 8900 AB Ljouwert.

Oanmelde

Redbad sintraal

Akademylêzingen
2019-2020
De wurkgroep Akademylêzingen hat foar it
nije seizoen wer in rige gearstald mei seis
publykslêzingen, ferdield oer trije dagen yn it
winterskoft. De rige wurdt – lykas wenst – holden
yn De Koperen Tuin yn Ljouwert en Party- en
Sealesintrum It Haske op ‘e Jouwer.
Mr. dr. Wiene van Hattum, foarsitter fan ‘Forum
Levenslang’ sil op de earste lêzingedei – tiisdei
19 novimber 2019 - op ‘e tekst oer ‘Levenslange
gevangenisstraf, wat betekent dat eigenlijk?’. De oare
lêzing dy deis wurdt fersoarge troch Jan de Vries,
ûndersiker Maritime Skiednis: ‘’Verzwegen Zeeheld’ –
Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld’.
Foar freed 17 jannewaris 2020 steane Jonathan Bos en
Bearn Bilker op it programma. Bos is promovendus by
de Fryske Akademy en fertelt oer syn ûndersyk nei de
adel, boeren en de midsiuwske boerepleats yn de Fryske
klaaigebieten tusken 1350 en 1600. Histoarikus Bilker sil it
hawwe oer ‘De Fryske Adel’.
Prof. dr. ir. Pier Vellinga en prof. dr. Eline van der Beek
slute de rige op tiisdei 17 maart. ‘Klimaatverandering en
hoe dat ingrijpt op het leven en werken in Fryslân, nu
en in de toekomst’, is de titel fan de lêzing fan Vellinga,
dy’t ferbûn is oan de Waddenacademie. Van der Beek
har bydrage giet oer ‘De rol van voeding bij groei en
(metabole) ontwikkeling tijdens de eerste 1000 dagen en
het risico op ziekten in het latere leven’.
Opjaan en betelje
Opjaan en beteljen fia ynternet hat ús foarkar:
www.fryske-akademy.nl/akademylezingen; dat kin oant
18 oktober.
Foar wa’t net ynternetbankiere kin, is der de mooglikheid
foar telefoanysk of skriftlik opjaan: tel. (058) 213 14
14 of Fryske Akademy, Akademylêzingen, Postbus 54,
8900 AB Ljouwert. Wy wolle graach jo namme (en
eventuele famkesnamme), adres, postkoade, wenplak en
telefoannûmer witte en de lokaasje dêr’t jo de lêzingen
folgje wolle: Ljouwert of De Jouwer.
Meitsje tagelyk mei de opjefte 30
euro oer op rekkennûmer NL30 RABO
0130 5496 81 fan de Fryske Akademy
te Ljouwert, mei fermelding fan
‘Akademylêzingen’, jo namme, adres,
wenplak en de lokaasje dêr’t jo de rige
folgje wolle.

Rijksuniversiteit Groningen) oer de film
dy’t ferline jier oer Redbad makke is.
Om it sympoasium hinne – fan freed 27
septimber o/m tongersdei 3 novimber
– is der ek noch in útstalling dy’t wijd is
oan Redbad. Dy is te sjen yn Tresoar.

Mear ynformaasje
Sjoch foar mear ynformaasje
oer oanmelding en it folsleine
programma fan it sympoasium op:
https://sieperda-symposium.nl/

Kening Redbad.

www.fryske-akademy.nl
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Wa’t net in lêzing hâlde wol, mar wol fan doel is om
op de 10de Taalkundedei te kommen, kin dat ek alfêst
trochdwaan oan Eric Hoekstra. De dei is ynklusyf
kofje, tee, lunsj en in hapke en drankje nei ôfrin. Hâld
ús webstee yn ‘e rekken de kommende tiid foar de
krekte ynformaasje oer de tiden en de ynfolling fan it
programma.

62ste jiergong

Paadwizer
Te gast yn de
Akademytún

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
De Fryske Akademy beheart al jierren
Amsterdam
(UvA): prof. dr. Arjen
Versloot
it Pot-Cuperusfûns.
Dit fûns
is neilitten
Grins: prof.
dr.
Hanno
Brand
troch frou Pot-Cuperus en bedoeld foar it
Leien: prof.
dr. Hans Mol
befoarderjen
fan de útjefte fan Fryske en
Utert: prof.
dr.
Hans
Van deboeken
Velde foar de skoalyn it Frysk
oersette
Direkteur-bestjoerder
(a.i.):
drs.
Willem Smink
geande bern en de jongerein.

FA-ria

Stipe foar boeken

MT-leden
• drs. Cor
van
der Meer,meitsje
projektlieder
Wa’t
oanspraak
wol op Mercator
finansjele
Kennissintrum
stipe út it Pot-Cuperusfûns kin in skriftlike
• dr. Marijn
Molema,
senior ûndersiker/
oanfraach,
foarsjoen
fan it oanbelangprojektlieder
jende manuskript, stjoere nei: Fryske
• drs. Jos Tjalsma, haad Algemiene Saken
Akademy, Pot-Cuperusfûns, Postbus 54,
• prof. dr. Hans Van de Velde, senior ûndersiker/
8900 AB Ljouwert.
projektlieder

Kolofon
Akademy-publikaasjes

kinne jo keapje fia

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
Ferfolch fan de foarside
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
Foardracht opstjoere
1 desimber skriftlik trochdien wurde oan de
Foardrachten foar nije Akademy-leden
stipersadministraasje fan de Fryske Akademy.

www.afuk.nl
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Tûker en sûner wurkje yn it Frysk

Fryske Akademy makker
oersetting
AgindaCtrl-WORK

Ruth Kircher, Sarah McMonagle, Hindrik Sijens

It brief kinne jo stjoere nei: Fryske

Printer
Akademy,
nije
Van Leer
& De Jong,
St. leden
Anne 2011, Postbus 54,

8900 AB Ljouwert.

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

CtrlWORK

De Fryske Akademy hat in Fryske ferzje fan Ctrl-WORK makke.
It kompjûterprogramma fan de firma ErgoDirect bestiet al
De yn
neikommende
op it stuit fan
langer
it Nederlânsk, gearkomste-data
Ingelsk en Frânsk enwiene
wurdt bekend
brûkt
gearstallen
fan
dit
nûmer
fan
Ut
de
Smidte.
Hâld
ek
de aginda op
om brûkers fan pc’s te trainen yn it brûken fan toetskombiús
thússide,
www.fryske-akademy.nl
yn
‘e
rekken
en
sjoch op ús
naasjes, yn it goed en ferstannich brûken fan har tiid, yn it
Facebook
foar
nijs oangeande
ynrjochtsjen
en en
op Twitter
peil hâlden
fanaktueel
in sûn wurkplak
en yn it aktiviteiten.
oannimmen fan in sûne wurkhâlding.

Freed 13 septimber 2019

Tiisdei 19 novimber 2019

14.00 oere:
Akademydei,
Oranje
10.00
oere: Akademylêzingen yn
De Fryske
ferzy fan
Ctrl-Work waard
op freed 11
febrewaris
Hotel, Ljouwert
DeTresoar,
Koperen
presintearre.
Ferskate Fryske organisaasjes, lykas
de Tuin, Ljouwert en yn It
op ‘e Jouwer
Waddenacademie, de NHL Hogeschool, gemeenteHaske,
Leeuwarden

en Freed
Bibliotheekservice
12 oktoberFryslân
2019 wiene der by oanwêzich.
Marketing
& Accountmanager
Niek Nendels fan
ErgoDirect
10.00 oere:
Sieperda Sympoasium:
Freed
17 jannewaris 2020
joech
in
algemiene
presintaasje
oer
it
wurkjen
mei
ditsoarte
‘De legacy van Redbad Koning
10.00 oere: Akademylêzingen yn
fan van
software
en taalkundige
dr. Eric
Fryske Tuin, Ljouwert en yn It
alle Frieslanden
vanaf
de Hoekstra fan
De de
Koperen
Akademy
fertelde oertot
denu’,
tûkelteammen
tsjinkaam
middeleeuwen
Histoaryskdy’t er Haske,
opby
‘e Jouwer
De blokjes mei
it oersetten
it programma
fan it Nederlânsk nei it Frysk ta.
Sintrumfan
Ljouwert,
Ljouwert

tips dy’t yn it Frysk
Tiisdei 17 maart 2020

op it skerm ferskine.
It programma
goed oan
by de ARBO-regels 10.00
en wurdt
troch
Freed 25slút
oktober
2019
oere:
Akademylêzingen
yn
bedriuwen
op
kompjûters
set.
De
wurknimmers
fan
de
Fryske
De Koperen Tuin, Ljouwert en yn It
10de Taalkundedei, Fryske
Akademy krije no ek yn it Frysk tips om tûker en sûner te wurkjen.

Akademy, Ljouwert

Nije leden

kinne oant 30 juny 2011 per brief stjoerd
wurde
oandede
direkteur-bestjoerder
Redaksje
Mettje
Vries/Richard
de Boer fan
de Fryske Akademy, prof. dr. Reinier
Kopij kin
oer de mail
stjoerd wurde
Salverda.
Motivearje
yn de oan:
foardracht
redaksje@fryske-akademy.nl
dúdlik, wêrom’t de persoan yn kwestje
Mei de gewoane
post nei:
it lidmaatskip
fan de Fryske Akademy
Ut de Smidte
neffens jo fertsjinnet. As it heal kin wolle
Postbuswy
54,ek
8900
AB Ljouwert/Leeuwarden
graach
de kontaktgegevens fan
tel.: (058) 213 14 14
it beëage nije lid hawwe. Set jo eigen
Basisfoarmjouwing
en opmaak
kontaktgegevens
der ek dúdlik by, want
GPNo, De
as Jouwer
de troch jo foardroegen persoan ta lid
beneamd wurdt, wolle wy jo ek graach
Fotografy
útnoegje. Siem Akkerman, Jacob van Essen,
Fryske Akademy,

By de Fryske Akademy is it net
allinne in kommen en gean
fan gastûndersikers. Ofrûne
maaie kaam – no alwer foar
it tredde jier oanien – in
keppel Schoonebeeker skiep
fan de Ljouwerter hoeder
Sam Westra by ús yn de
Akademytún útfanhûs.
Foto: Ruth Kircher

Aginda

Akademylêzingen
Wolle jo ek

advertearje
De wurkgroep
Akademylêzingen organisearret foar it winterskoft 2011-2012 wer de
yn Ut de Smidte?
rige Akademylêzingen.
Freegje
deholden yn
De lêzingen wurde
lykasnei
wenst
kongres- enmooglikheden
stúdzjesintrum It Aljemint
yn
en
Ljouwert en yn sealesintrum It Haske op
tariven fia redaksje@
De Jouwer. De lêzingedatums binne: tiisdei
15 novimber 2011, freed 13 jannewaris en
fryske-akademy.nl
tiisdei 7 febrewaris 2012.
Sadree’t de sprekkers en tema’s bekend
binne, wurdt dat bekend makke op de
website fan de Fryske Akademy.

Haske, op ‘e Jouwer

(Advertinsje)

