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YN DIT NÛMER 
NIJE LEDEN
Der kinne wer
minsken foar
beneaming ta lid
fan de Akademy
foardroegen wurde.
AUTEURS
Foar ûnderskate
útjeften yn de rige
Regionale Dossiers
sykje wy auteurs.

Undersiken nei
takomstbestindigens
Fryske Akademy
It Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân hat in spesjaal
komitee fan saakkundigen frege om ûndersyk te dwaan nei de
takomstbestindigens fan de Fryske Akademy en nei de fraach hoe’t it
ynstitút yn in Fryske kennisynfrastruktuer goed oparbeidzje kin mei
oare wittenskiplike organisaasjes.
Yntusken hat dy Taskforce Fryske
Akademy dêroer rapportearre en
begjin septimber de risseltaten
taljochte oan it Kolleezje. It Kolleezje
fynt it wichtich dat de befinings en

oanbefellings sa gau as mooglik dield
wurde mei de Provinsjale Steaten.
Dy steateleden hawwe it rapport
ûnderwilens ek krigen.
>>>

81ste Akademydei
De Fryske Akademy fierde op freedtemiddei 13 septimber 2019 syn 81ste
jierdei yn it Ljouwerter Oranje Hotel. Ynterim-direkteur Willem Smink
iepene de middei – mei sa’n 150 oanwêzigen - yn syn Súdwesthoekster
Frysk. Hy fertelde hoe’t de Fryske Akademy yn de ôfrûne jierren mei
minimale middels maksimale wittenskiplike risseltaten berikt hat.
Mar no is de koeke op en neffens de twa ûndersykskommisjes, sjoch
datoangeande ek it berjocht hjirboppe, ynsteld troch de provinsje,
moat der no jild by, nammentlik in heal miljoen yn it jier, nei jierren fan
besunigingen. Ein novimber sil de provinsje in beslút nimme.

Rjochtsskiednis
11
Ut de Smidte juny 2011

De earste lêzing waard jûn troch
Han Nijdam – projektlieder Aldfrysk
by de Akademy - yn oparbeidzjen
mei Jan Hallebeek en Hylkje de Jong,
dy’t beide ferbûn binne oan de
Vrije Universiteit fan Amsterdam.

Yn harren lêzing rûnen se de hiele
rjochtsskiednis fan Fryslân troch,
fan it Germaansk rjocht dellein yn

‘e Aldfryske wetsteksten, oant it
Romeinsk rjocht fan hjoed-de-dei.
Nijdam wiisde der fierder op dat it
unike gearwurkingsprojekt fan dit
trijetal noch net alhiel bestuivere is,
wat past by de penibele finansjele
sitewaasje fan ‘e Akademy.
Nei de lêzing wie der in muzikaalliterêre presintaasje fan it alsidige
ynterdissiplinêre twatal: literator
Arjan Hut en musikus Wiebe Kaspers.
>>>

Wiebe Kaspers (l) en Arjan Hut fersoargen
in muzikaal-literêre presintaasje

www.fryske-akademy.nl

FA-ria
>>>

ferfolch foarside: takomstbestindigens
Ynhâldlik foarstel
Oanlieding foar it ûndersyk wie in earder hâlden Gateway Health
Check. Dat dokumint is no ek oanbean oan Provinsjale Steaten. Op
basis fan de ûndersiken en oanbefellings wurket de provinsje, yn
oerlis mei it Ministearje fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip, de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Ried
fan Tafersjoch fan de Fryske Akademy, in ynhâldlik foarstel út.
"Alle arguminten stean no op in rychje. It is oan Deputearre Steaten
en dan oan provinsjale steaten om no besluten te nimmen", sei
ynterim-direkteur Willem Smink fan de Fryske Akademy yn in
radiopetear op Omrop Fryslân.

Mei syn allen
Neffens de ynterim-direkteur is it wichtich dat de ûntwikkelingen
provinsjebreed droegen wurde. "We moatte as wittenskiplike
ynstellingen sjen hoe′t wy mei syn allen it ferhaal fan Fryslân
fertelle. De provinsje moat dêr de rezjy yn nimme, dat stiet ek yn de
oanbefellings. Ik kin my hiel goed foarstelle dat wy dan folle mear
gearwurkje moatte mei de Campus Fryslân."
It Rapport van de Taskforce Fryske Akademy, it Gateway Health Review
en de brief fan Deputearre Steaten oer it tastjoeren dêrfan, binne
beskikber op ús website: https://bit.ly/2o8DQ4Q

>>>

Foardracht
nije leden 2020
Stipers en leden kinne lju dy’t neffens harren
foar it Akademy-lidmaatskip yn ’e beneaming
komme, foardrage. Foar in mooglike
beneaming op de Akademydei yn 2020 (freed
11 septimber) moatte de foardrachten op
syn lêst freed 31 jannewaris 2020 yntsjinne
wêze by de direkteur-bestjoerder. Dêrby
moat dúdlik motivearre wurde, wêrom’t
de foardroegene it lidmaatskip fertsjinnet.
At it heal kin, wolle wy ek graach de
kontaktgegevens fan ‘e foardroegene hawwe.
Set jo eigen kontaktgegevens der ek by, want
as de foardroegen kandidaat ta lid beneamd
wurdt, wolle wy jo ek graach útnûgje.
It brief kinne jo stjoere nei: Fryske Akademy,
Nije leden, Postbus 54, 8900 AB Ljouwert of
oer de e-post nei
direksjesekretariaat@fryske-akademy.nl.
Sjoch op ús website foar mear ynformaasje
oangeande leden: www.fryske-akademy.nl >
Kennis en mienskip > Leden en lidmaatskip.

ferfolch foarside: 81ste Akademydei
Trije nije leden
It lêste ûnderdiel foar it skoft wie
de beneaming fan trije lju ta lid
fan ‘e Fryske Akademy. Dat is in
earebeneaming foar wa’t him
ynset hat foar de wittenskip fan
Fryslân, syn taal en syn kultuer of
de oanhâldende niget dêroan. Alsa
ferkrigen de akteurs Klaasje Postma
en Freark Smink it lidmaatskip foar
har aktearfertsjinsten en it dêrmei

fierder bringen fan it Frysk. Klaasje
Postma spile bygelyks yn ûnderskate
stikken fan Shakespeare. Smink spile
gâns toanielrollen en de berneheld
Sybe Satellyt foar Omrop Fryslân.
Oan Hindrik ten Hoeve waard it
lidmaatskip ûnder mear takend foar
syn polityk krewearjen. Ten Hoeve
siet út ‘e Fryske Nasjonale Partij
(FNP) wei yn ‘e Earste Keamer foar de
Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF),
in gearwurkingsferbân fan
regionale partijen dêr’t de
FNP de grutste yn is.

Taalferoaring

De nije leden, f.l.n.r. Hindrik ten Hoeve,
Klaasje Postma en Freark Smink

www.fryske-akademy.

De twadde lêzing waard jûn
troch Anne Merkuur, dy’t
fertelde fan ‘e nijsgjirrige
taalferoaringen yn it
Frysk dy’t se op it spoar
kommen is yn it ramt fan
har promoasje-ûndersyk
dat se de lêste jierren
by de Fryske Akademy
dien hat. Se liet sjen dat
benammen it jongfolk de

doetiid fan tiidwurden yn de twadde
persoan inkeldtal foarmet mei -de
en -te, op deselde wize as de swakke
tiidwurden. Men mei tinke oan
feroaringen lykas de neikommende:
do wiest > do wiedest, do seachst > do
seachdest, do wurkest > do wurktest,
do seist > do seidest. Se liet sjen
hoe’t dy feroaringen foarsichtich
ynsetten by de âldste generaasje, en
wakker de guit krigen by de jongste
generaasje. Sadwaande begûn it
publyk op ‘e Akademydei wakker út
te sjen nei de dissertaasje fan Anne
Merkuur, dy’t foar it neist yn ‘e rin fan
2020 útkomme sil.
De middei waard ôfsletten mei in
twadde ynterdissiplinêre performance fan Hut en Kaspers, dy’t in
sfearfol ynsjoch joech yn it libben yn
in Liwwadder stedsbuorren
yn ‘e omkriten fan it Cambuurstadion. Dêrnei wie it tiid om noch
efkes nei te praten mei in drankje en
in hapke.

Projekten
Wittenskiplike
biografy
Tony Feitsma
It Feitsma Fûns is yn ’e mande mei
Tresoar en de Fryske Akademy
útein set mei it meitsjen fan in
wittenskiplike biografy fan Tony
Feitsma. Liuwe Westra (1966) is
as biograaf yn it projekt behelle.
Klassikus en teolooch Westra hat
earder al skreaun oer Feitsma as
taalbeweger.
Tony Feitsma (1928-2009) wie har
hiele libben lang warber op it mêd
fan de Fryske taal. Se hat ferbûn west
oan de Ryksuniversiteit Grins, de
Frije Universiteit en de Universiteit
fan Amsterdam en skreau in soad
wittenskiplike publikaasjes. De
biografy fan Liuwe Westra sil gean
oer har libben en wurk en har
relevânsje foar de Fryske taal en
identiteit fan hjoed-de-dei.

Ein 2020
Tresoar hat fan begjin ôf oan as
behearder fan it argyf fan Tony
Feitsma by it projekt belutsen west
en wie ek de earste dy’t in bydrage
tasein hat om de biografy mooglik
te meitsjen. It Frysk Akademyfûns
hat no ek in bydrage tasein. De
biografy wurdt opnommen yn
’e publikaasjerige fan ’e Fryske
Akademy en biograaf Westra is
okkerdeis as gastûndersiker by de
Fryske Akademy oan ’e slach gien. It
Feitsma Fûns wol de biografy foar ein
2020 klear hawwe.

Akademy-publikaasjes
kinne jo keapje fia
www.afuk.nl
Besjoch ek ris
www.mercator-research.eu

www.fryske-akademy.
nl

Auteurs socht foar rige
Regionale Dossiers
De rige Regionale Dossiers fan ús Mercator Europeesk Kennissintrum
foar Meartaligens en Taallearen is rjochte op it ûnderwiissysteem yn
Europeeske regio’s dy’t in autochtoane minderheidstaal hawwe, en hoe’t
dy minderheidstaal dan yn it systeem ynpast is. De Regionale Dossiers
wurde skreaun neffens in fêste struktuer, sadat se brûkt wurde kinne
foar ferlykjend ûndersyk.
De dossiers jouwe ynformaasje oer:
• ûnderwiisstatistiken, lykas it tal
twatalige skoallen, persintaazje
bern dy’t de minder brûkte taal
leare, 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 ynstellingen dy’t de
minderheidstaal stypje.
Op dit stuit binne wy op ‘e syk nei
minsken dy’t te set wolle mei de
neikommende dossiers:
Kroätysk yn Eastenryk (bywurkje)
Dútsk yn de Elsas (bywurkje)
Albaneesk yn Italië (bywurkje)
Kasjûbysk yn Poalen (bywurkje)
Litousk yn Poalen (bywurkje)
Poalsk yn Litouwen (bywurkje)
Oekraynsk en Ruthenian yn Poalen
(bywurkje)
Dútsk yn België (bywurkje)
Sami yn Sweden (bywurkje)
Slowaaksk yn Hongarije (bywurkje)
Baskysk yn Frankryk (bywurkje)
Papiamentû (nij)

Mear ynformaasje
Wa’t ynteresse hat om ien of mear
fan dy dossiers by te wurkjen of
te skriuwen, kin kontakt sykje mei
mercator@fryske-akademy.nl en
mear ynformaasje oer it skriuwproses
en it honorarium krije.
Wy stellle it ek tige op priis dat jo
minsken dy’t faaks geskikt binne om
ien fan de dossiers te skriuwen of by
te wurkjen, hjir op wize.

Regionale Dossiers
De ôfrûne tiid binne der in nij en in
bywurke Regionaal Dossier ferskynd by
ús Mercator Kennissintrum:
• Hawkey, dr. James (2019). The Catalan
language in education in France
(bywurke edysje)
en
• Papp Z., Attila (2019). The Hungarian
language in education in Romania (nij)
Dizze beide dossiers - en alle earder
ferskynde - binne del te laden fia de
website: www.mercator-research.eu >
Kennisbank > Regionale Dossiers.

Utjeften
It Beaken 1/2 2019

Blomlêzing gedichten
Waling Dykstra

oer ‘Fryske frijheid’

Duvelskeunstner

Yn 2017 waard op ferskate wizen omtinken
jûn oan it 500-jierrich jubileum fan it Fryske
frijheidsprivileezje. Hichtepunt fan it jubileum
wie it feestlik ûntbleatsjen fan in faksimilee fan
it oarspronklike Sigismund frijheidsprivileezje op
it Provinsjehûs troch Kommissaris fan ’e Kening
Arno Brok op 28 septimber. Mar der waarden
ferspraat oer it jier op ûnderskate plakken yn
Ljouwert ek lêzings organisearre oer de betsjutting
fan ’e ‘Fryske frijheid’ troch de iuwen hinne.

Yn poadium Obe te Ljouwert is
begjin oktober Duvelskeunstner
presintearre, in blomlêzing út de
gedichten fan Waling Dykstra. Gearstaller Abe de
Vries - op it stuit gastûndersiker by de Fryske Akademy - en
heechlearaar Frysk Goffe Jensma joegen beide in lêzing
oer ′Waling-om′, dy’t neist bakker en boekbiner ien fan de
wichtichste grûnlizzers fan de Fryske literatuer west hat.

De redaksje fan It Beaken, it wittenskiplik tydskrift
fan ’e Fryske Akademy, woe op eigen wize stil
stean by it belang fan ’e ‘Fryske frijheid’ en hat
trije sprekkers op boppeneamde gelegenheden
ree fûn om harren bydragen om te wurkjen ta in
artikel.
Sa iepenet It Beaken 1/2 2019 no mei in artikel
fan Akademy-gastûndersiker Oebele Vries dat
as titel hat: ‘Hoe middeleeuws Friesland zich
profileerde met de Friese vrijheid’. It twadde
artikel, ‘Fries en vrij in revolutietijd’ is fan ’e hân
fan Beakenredakteur Jelte Olthof. Dy syn kollega
oan ’e Ryksuniversiteit Grins, heechlearaar Frysk
Goffe Jensma, levere it tredde artikel, mei as titel
‘Vrijheid als innerlijke deugd; De paradox van de
Friese vrijheid in de negentiende eeuw’.

It earste eksimplaar fan it boek is yn ûntfangst naam troch
âld-Akademymeiwurker em. prof. Philippus Breuker. De
boekpresintaasje wie ûnderdiel fan de rinnende útstalling
′Waling Dykstra — Foarútgong′; dy útstalling rint noch oant
begjin jannewaris 2020 en der binne allerhanne aktiviteiten mei
anneks.

Oer it boek
De ûnbekendste bekende poëzij yn de Fryske literatuer is
tsjintwurdich wierskynlik dy fan Waling Dykstra (1821-1914).
Populêrder as Dykstra yn syn gloarjetiid wie, hat gjin Fryske
skriuwer wer west, mar syn gedichten komme net foar yn de
mear resinte algemiene poëzijblomlêzingen, of it moat in inkelde
liettekst wêze. It foardiel is, dat syn grut poëtysk oeuvre — it
earste fers hjir datearret
fan 1838, doe’t er 17 wie, it
Dykstra, Waling, Duvelskeunstner,
lêste fan 1912, doe’t er 90
besoarge en ynlaat troch Abe de
wie — noch op ûntdekking
Vries, 2019, Rige minsken en boeken
wachtet. Dizze blomlêzing,
nû. 27, Rige bio- en bibliografyske
besoarge en ynlaat dus
geskriften fan de Fryske Akademy,
troch Abe de Vries, is
ûnder redaksje fan: Piter Boersma,
de earste út inkeld syn
Ernst Bruinsma, Goﬀe Jensma,
gedichten.

Troch de iuwen hinne
De krektneamde trije ta artikels omwurke lêzings
hat de redaksje oanfolle mei twa bydragen fan
respektivelik Akademymeiwurker Eric Hoekstra
en fan ’e publisist en (amateur)histoarikus Kees
Draaisma, dy’t allyksa in yndruk jouwe fan it
belang fan ’e ‘Fryske frijheid’ troch de iuwen
hinne. Hoekstra syn stik hat de yntrigearjende
titel ‘Wij Joden, eh Friezen, knielen alleen
voor God’ en Draaisma besiket yn syn
artikel ‘Hoe herdenken we Caspar de
Robles in 2026? De hardnekkigheid van
wetenschappelijke consensus’ myte
en werklikheid fan inoar te skieden oer
Caspar syn anneksens mei de ivige striid
fan ’e Friezen tsjin it seewetter. In kwestje
yn ’e sechstjinde iuw, dêr’t ‘Fryske frijheid’
ek dúdlik in rol by spile.
Brand, H. e.o., It Beaken, Tydskrift fan de
Fryske Akademy. Jiergong 81, 2019, nûmer
1-2. 96 siden. Priis: € 17,50. Priis: € 45,00
foar in abonnemint.
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wat oft der it ôfrûne jier bard is.
Wa’t him mear ferdjipje wol yn de
finansjele stikken, kin de jierrekken
fan 2018 fine op ús website:
www.fryske-akademy.nl > Oer ús >
4Jierferslaggen en ANBI-status.
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Jelle Krol en Janneke Spoelstra.
Blauhûs, DeRyp, 277 siden, ISBN:
9789082946826, Akademynûmer
KE AKADE
R Y €S19,95.
F Priis:
E1117.

tie in de Friese
• Kennisgedreven innova
– Ronald
zuivelsector, 1960-2008

Regionale Talen of Tale
Nederlân.

Presintaasje fan de Eco

Op 30 septimber is de twadde Agri & Foodscan
Fryslân presintearre by de Fryske Akademy.
Johannes Kramer (lânboudeputearre) en
Tineke de Vries (regiobestjoerder LTO Noord)
hawwe op dy parsegearkomste sprutsen oer de
takomstperspektiven foar duorsume lânbou.
Yn de Agri & Foodscan Fryslân wurde
sifers, trends en ûntjouwings yn
de Fryske lânbou op in rychje set.
Ut it nijste ûndersyk, dat wijd is
oan de ekonomyske en ekologyske
duorsumheid fan de Fryske lânbou,
docht bliken dat der noch in soad
ûndúdlik is oer wat natuerynklusive
lânbou yn de praktyk betsjut.
Dit is de twadde Agri & Foodscan
Fryslân fan in searje fan trije. De
earste joech in oersjoch fan de
wichtichste trends en ûntjouwings.
De tredde giet djipper yn op kennis
en ynnovaasje.

Begjin oktober folge de fjirde
Economische Vitaliteitsscan NoordoostFryslân. Dizze lêste Vitaliteitsscan
makket de balâns op: de mienskip yn
Noardeast-Fryslân is sawol kwetsber
as kânsryk.
Sûnt 2005 nimt de befolking
sjes
ôf. Benammen ynKeartiden
npublikaafan
8
ekonomyske
resesje
is
de
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1
0
2
N
ikaasjes
Publ
ekonomy
kwetsber. Hoewol’t de
Scholarly contributions
wurkgelegenheid it ôfrûne jier
omheech gien is nei 40.800 banen,
leit dat oantal noch altiten goed trije
prosint leger as oan de foarjûn fan
de ekonomyske krisis yn 2008.
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Noardeast-Fryslân yn de kommende
jierren.

Mei de lêste Economische
Vitaliteitsscan slút de Fryske Akademy
in mearjierrich ûndersyk ôf. It
ûndersyk waard yn ‘e mande mei de
provinsje útfierd en rjochte him op
de fjouwer mei-inoar oparbeidzjende
gemeenten yn Noardeast-Fryslân
(Dongeradiel, Ferwerderadiel,
Kollumerlân en Dantumadiel). It
ûndersyk jout sicht op de ekonomy
fan it gebiet. It hat bydroegen oan
de ‘versnellingsagenda’ dy’t de
grûnslach is foar it ynvestearjen yn
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streekmerken. In lêste troef is de
bestjoerlike gearwurking: de regio
hat himsels de ôfrûne desennia
súksesfol op de kaart set. De lêste
Vitaliteitsscan rikt ideeën oan foar it
trochgean mei dy gearwurking.
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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

FA-ria
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Dit
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de skoalLeien: prof. dr. Hans Mol
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bern en
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jongerein.
Utert: prof.
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Van
Velde
Direkteur-bestjoerder (a.i.): drs. Willem Smink

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

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

Tiisdei 19 novimber 2019

Sneon 1 febrewaris 2020

10.00 oere: Akademylêzingen yn
De Koperen Tuin, Ljouwert en yn It
Haske, op ‘e Jouwer

Gearkomste Genealogysk
Wurkferbân, Tresoar, Ljouwert.
Lêzing fan Elly Pacanda-Bolier: ‘De
menisten fan it Wytfean’.
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yn it Frysk
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novimber
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19.45 oere Gearkomste
Tiisdei 4 febrewaris 2020
Fryske
ArgeologyskAkademy
Wurkferbân, Fryske makker
19.45 oere: Gearkomste
Akademy, Ljouwert
Argeologysk Wurkferbân, Fryske
CtrlWORK
oersetting Ctrl-WORK
Akademy, Ljouwert

Sneon 30 novimber 2019

De Fryske Akademy hat in Fryske ferzje fan Ctrl-WORK makke.
Gearkomste Genealogysk
Woansdei 4 maart 2020
It kompjûterprogramma fan de firma ErgoDirect bestiet al
Wurkferbân
mei
presintaasje
prof. dr. Hans Van de
langer yn it Nederlânsk, Ingelsk en Frânsk enOraasje
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Jierboek,
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Universiteit Utrecht, Utert
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Fotografy
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Fryske Akademy
Printer
It brief kinne jo stjoere nei: Fryske
Van Leer & De Jong, St. Anne

Akademy, nije leden 2011, Postbus 54,
8900 AB Ljouwert.
Tinke jo dat de persoan dy’t jo op it each
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(Advertinsje)

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.

www.fryske-akademy.nl

