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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.

>>> 

>>> 
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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
Utert: prof. dr. Hans Van de Velde
Direkteur-bestjoerder (a.i.): drs. Willem Smink

MT-leden
• drs. Cor van der Meer, projektlieder Mercator 

Kennissintrum
• drs. Jos Tjalsma, haad Algemiene Saken
• prof. 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

Printer
Van Leer & De Jong, St. Anne

Paadwizer

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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Tiisdei 19 novimber 2019
10.00 oere: Akademylêzingen yn 
De Koperen Tuin, Ljouwert en yn It 
Haske, op ‘e Jouwer

Tongersdei 28 novimber 2019
19.45 oere Gearkomste 
Argeologysk Wurkferbân, Fryske 
Akademy, Ljouwert

Sneon 30 novimber 2019
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân mei presintaasje 
Genealogysk Jierboek, Tresoar, 
Ljouwert 

Tiisdei 3 desimber 2019
4de Konferinsje Lânsskipsskiednis, 
Aurich.

Sneon 4 jannewaris 2020
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân, Tresoar, Ljouwert. 
Lêzing fan Wytse Tjoelker: 
‘Maatschappij van Weldadigheid en 
inkelde âlde Ljouwerters’

Freed 17 jannewaris 2020
10.00 oere: Akademylêzingen yn 
De Koperen Tuin, Ljouwert en yn It 
Haske, op ‘e Jouwer

Sneon 1 febrewaris 2020
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân, Tresoar, Ljouwert. 
Lêzing fan Elly Pacanda-Bolier: ‘De 
menisten fan it Wytfean’. 

Tiisdei 4 febrewaris 2020
19.45 oere: Gearkomste 
Argeologysk Wurkferbân, Fryske 
Akademy, Ljouwert

Woansdei 4 maart 2020
Oraasje prof. dr. Hans Van de 
Velde, Universiteit Utrecht, Utert 

Tiisdei 17 maart 2020
10.00 oere: Akademylêzingen yn 
De Koperen Tuin, Ljouwert en yn It 
Haske, op ‘e Jouwer 

Sneon 28 maart 2020
Sympoasium Wurkgroep Maritime 
Skiednis, Fries Scheepvaart 
Museam, Snits. Tema: houthannel

Moandei 30 maart 2020
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân, Tresoar, Ljouwert

Sneon 4 april 2020
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân, Tresoar, Ljouwert

Wolle jo ek 
advertearje 

yn Ut de Smidte?

Freegje nei de 
mooglikheden en 

tariven fia redaksje@

fryske-akademy.nl

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.

Aginda

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
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 muzikaal-
literêre presintaasje fan it alsidige 
ynterdissiplinêre twatal: literator 
Arjan Hut en musikus Wiebe Kaspers. 

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

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

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 ynteress e 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. 
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FA-ria 
It Beaken 1/2 2019
oer ‘Fryske frijheid’
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 frijheids privileezje 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.

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’. 

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. 

 Utjeften
Blomlêzing gedichten 
Waling Dykstra

Duvels-
keunstner
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.

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 
lêste fan 1912, doe’t er 90 
wie — noch op ûntdekking 
wachtet. Dizze blomlêzing, 
besoarge en ynlaat dus 
troch Abe de Vries, is 
de earste út inkeld syn 
gedichten. 

Dykstra, Waling, Duvelskeunstner, 
besoarge en ynlaat troch Abe de 
Vries, 2019, Rige minsken en boeken 
nû. 27, Rige bio- en bibliografyske 
geskriften fan de Fryske Akademy, 
ûnder redaksje fan:  Piter Boersma, 
Ernst Bruinsma, Goff e Jensma, 
Jelle Krol en Janneke Spoelstra. 
Blauhûs, DeRyp, 277 siden, ISBN: 
9789082946826, Akademynûmer 
1117. Priis: € 19,95. 

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 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 perfor-
mance fan Hut en Kaspers, dy’t in 
sfearfol ynsjoch joech yn it libben yn 
in Liwwadder stedsbuorren 
yn ‘e omkriten fan it Cambuur-
stadion. Dêrnei wie it tiid om noch 
efkes nei te praten mei in drankje en 
in hapke. 

>>>

>>>

ferfolch foarside: 81ste Akademydei

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. 

Jierferslach
By dit nûmer fine jo de publyks-
ferzje fan ús Jierferslach oer 2018, 
sa krije jo in koarte ympresje fan 
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 > 
Jierferslaggen en ANBI-status.De nije leden, f.l.n.r. Hindrik ten Hoeve, 

Klaasje Postma en Freark Smink

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 Foardracht Foardracht Foardracht Foardracht 
nije leden 2020nije leden 2020
Stipers en leden kinne lju dy’t neffens harren Stipers en leden kinne lju dy’t neffens harren 
foar it Akademy-lidmaatskip yn ’e beneaming foar it Akademy-lidmaatskip yn ’e beneaming 
komme, foardrage. Foar in mooglike komme, foardrage. Foar in mooglike 
beneaming op de Akademydei yn 2020 (freed beneaming op de Akademydei yn 2020 (freed 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. direksjesekretariaat@fryske-akademy.nl. 
Sjoch op ús website foar mear ynformaasje Sjoch op ús website foar mear ynformaasje 
oangeande leden: www.fryske-akademy.nl > www.fryske-akademy.nl > 
Kennis en mienskip > Leden en lidmaatskip.Kennis en mienskip > Leden en lidmaatskip.

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. 

Kwetsber en kânsryk
Begjin oktober folge de fjirde 
Economische Vitaliteitsscan Noordoost-
Fryslân. Dizze lêste Vitaliteitsscan 
makket de balâns op: de mienskip yn 
Noardeast-Fryslân is sawol kwetsber 
as kânsryk. 
Sûnt 2005 nimt de befolking 
ôf. Benammen yn tiden fan 
ekonomyske resesje is de regionale 
ekonomy kwetsber. Hoewol’t de 
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. 

Súksesfol op de kaart
Dochs hat de regio in soad te bieden. 
Kânsrike sektoaren binne de bou, 
de metaal, de lânbou en it toerisme. 
It binne sektoaren dêr’t it sterke 
arbeidsetos fan de Noardeastlike 
Friezen ta syn rjocht komt. It 

natuerlik fermidden jout allyksa 
kânsen. Mei twa nasjonale parken, 
de Noardlike Fryske Wâlden en it 
Waad hat it gebiet fjouwer sterke 
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.

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 

Noardeast-Fryslân yn de kommende 
jierren.

Dy’t de rapporten lêze wol, kin se 
dellade fan de website fan de Fryske 
Akademy:

Agri & Foodscan Fryslân 2019; 
Economische en ecologische 
duurzaamheid in de Friese landbouw 
en verwerkende industrie: 
www.fryske-akademy.nl/agrifood

Economische vitaliteitsscan Noordoost-
Fryslân 2019: 
www.fryske-akademy.nl/   
vitaliteitsscan

Rapporten oer 
duorsume lânbou 
en ekonomy 
Noardeast-FryslânNoardeast-Fryslân

Tineke de Vries (LTO), deputearre Johannes Kramer 
en ûndersiker Ronald Plantinga (Fryske Akademy)
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hinne. Hoekstra syn stik hat de yntrigearjende 

Jiergong 81, 2019, nûmer 
>>>

80 jier
De Fryske Akademy hâldt him 

sûnt de oprjochting yn 1938 

dwaande mei fûneminteel en 

tapast wittenskiplik ûndersyk 

nei de Fryske taal, skiednis 

en kultuer. 80 jier letter is 

dy opdracht, dy’t de Fryske 

maatskippij it ynstitút by de 

oprjochting meijoech, noch 

altyd liedend. It is de taak fan ’e 

Akademy-ûndersikers om de dynamyk fan 

taal en sosjale en histoaryske prosessen te 

analysearjen. Dat dogge se troch ûndersyk 

te dwaan nei de Fryske taal, meartaligens, 

it learen fan taal en de skiednis fan 

Fryslân. De Fryske Akademy makket 

it skreaune, sprutsen en histoarysk 

erfguod tagonklik foar wittenskip en 

maatskippij. Troch langduorjende 

prosessen oangeande taalfariaasje en 

taalwinning, meartaligens, kulturele 

eigenens en identiteitsfoarming te 

bestudearjen, ûntstiet der in better begryp 

fan it ferskaat oan minsklike ynteraksjes 

binnen in spesifyk regionale kontekst. 

De Fryske Akademy bliuwt stevich yn 

’e regio bewoartele en dielt syn kennis 

mei ferskate wittenskiplike ynstellingen 

en maatskiplike partijen yn binnen- en 

bûtenlân. 

Nij profyl
Doe’t begjin 2018 de direkteur-bestjoerder 

tebekstapte, waard de prosesbegelieder 

– dy’t yn it lêst fan 2017 oanlutsen wie 

mei de opdracht om ta in nij strategysk 

profyl te kommen – oansteld as ynterim 

direkteur-bestjoerder. As sadanich is 

er ek belêstige mei it ynfieren fan de 

strategyske fyzje dy’t yn ûntwikkeling is.

De Fryske Akademy stiet foar de taak 

om de strukturele baten en lêsten mei-

inoar yn ’t lykwicht te bringen en om 

tagelyk finansjele romte te skeppen 

foar it útwreidzjen fan de wittenskiplike 

stêf. Dêrfoar is yn septimber in konsept 

strategysk plan presintearre, dat tagelyk 

in koerswiziging fan de wittenskip en in 

reorganisaasje ynhâldt.

Bestjoersôfspraak
In wichtich aspekt foar de Fryske Akademy 

dêryn, is it fernijen fan ’e Bestjoersôfspraak 

Fryske Taal en Kultuer 2019-2023 (BFTK). 

Mei de dêryn opnommen ôfspraken 

tusken it Ryk en de provinsje Fryslân, 

wurdt ynfolling jûn oan de Wet gebruik 

Friese taal. De Fryske Akademy is 

ûnderdiel fan dy ôfspraken, dêr’t it 

Europeeske Hânfêst foar Regionale of 

Minderheidstalen liedend foar is.

Yn de BFTK 2019-2023 binne de partijen 

it deroer iens wurden dat de provinsje op 

koarte termyn de situaasje fan ‘e Fryske 

Akademy goed yn kaart bringe sil. Dêrby 

wurde mei klam de finansjele en bestjoerlike 

posysje, de organisaasje fan it wittenskiplik 

ynstitút en de ferbining mei de Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

(KNAW) beoardiele en op ‘e nij itige.

Undersyk en output
It ûndersyk dat op de regio rjochte 

is, hat yn dit ferslachjier in sterker 

ynternasjonaal karakter krigen en smiet 

neist in breed spektrum oan wittenskiplike 

publikaasjes (artikels yn Fryske en (ynter)

nasjonale tydskriften en kongresbondels, 

monografyen) ek ferskate rapporten 

op, lykas de Economische Vitaliteitsscan 

Noordoost-Fryslân, twa archeologyske 

opgravingsrapporten, de fjirde taalsurvey, 

twa regionale dossiers fan Mercator 

en rapporten oer de rol fan it Frysk 

by de gemeentlike weryndieling en de 

ymplemintaasje fan it Europeesk Hânfêst foar 

Regionale Talen of Talen fan Minderheden yn 

Nederlân.

Publikaasjes (oantallen)

Lêzingen en kongressen 

(oantal)
Fierder waard der hast alle wiken in 

publykslêzing jûn en ferskynden der 

geregeld bydragen yn de regionale en 

nasjonale media.

Kulturele Haadstêd 
De Fryske Akademy organisearre yn it ramt 

fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd 

2018 (LF 2018) sa’n tweintich eveneminten, 

lykas kongressen, in gedichtewedstriid en 

ferskate oare aktiviteiten. De organisaasje 

fan ’e earste International Conference 

on Frisian Humanities, as opfolger fan 

it Frysk Filologekongres, wie ien fan de 

wichtichste wittenskiplike aktiviteiten 

binnen LF2018. Fierder waard yn ‘e mande 

mei de Stichting Nederlandse Dialecten in 

streektaalkonferinsje organisearre, folge 

fan in kultuerdei mei gâns muzyk, ferhalen 

en poëzy yn streektalen. Dêrneist binne 

der mei Grendel Games en de Afûk in 

pear digitale produkten ûntwikkele, ûnder 

oaren in game. Gâns aktiviteiten waarden 

hâlden ûnder de namme Lân fan taal, in 

programmaûnderdiel fan LF2018 dêr’t 

in soad Fryske kulturele ynstellingen yn 

gearwurken.

Promoasje- en postdoc-
ûndersyk
Mirjam Günther-van der Meij promovearre 

op 14 maaie oan ’e Rijksuniversiteit 

Groningen (RUG) op The impact of 

degree of bilingualism on L3 development: 

English language development in early and 

later bilinguals in the Frisian context. De 

plechtichheid waard yn ’e Martinitsjerke 

yn Frjentsjer holden. Promotoaren wiene: 

Kearnpublikaasjes

• Duarte, Joana da Silveira, 

Translanguaging in the context of 

mainstream multilingual education. In: 

International Journal of Multilingualism. 

2018 

• Günther-van der Meij, Mirjam, The 

impact of degree of bilingualism on L3 

development: English language development 

in early and later bilinguals in the Frisian 

context. Fryske Akademy, 2018. 204 p. 

(proefskrift)

• Hoekstra, Eric en Frits van der 

Kuip, Peanut butter, compositionality 

and semantic transparency in loan 

translations. Yn: Taal & Tongval. 2018; Vol. 

69, No. 1. pp. 137-156 

• Klinkenberg, Edwin, Nika Stefan en 

Reitze Jonkman, Taal yn Fryslân. De 

folgjende generaasje. Ljouwert: Provinsje 

Fryslân, 2018. 142 p. 

• Kuip, Frits van der en Willem Visser 

(redactie), Special Issue: Lexicography of 

Smaller Languages: Between Foreignism 

and Purism. Yn: International Journal of 

Lexicography. 2018; Vol. 31, No. 2. pp. 

127-248 

• Langen, Gilles de en Hans Mol, Church 

Foundation and Parish Formation in Frisia 

in the Tenth and Eleventh Centuries: A 

Planned Development? Yn: The Medieval 

Low Countries. An Annual Review. 2018; Vol. 

4 (2017). pp. 1-55

• Meijering, Henk en Han Nijdam, ‘Wat is 

Recht?’. De receptie van Oudfries recht in de 

Groninger Ommelanden in de 15e en 16e 

eeuw.: Een editie met vertaling. Gorredijk: 

Bornmeer, 2018. 600 p. 

• Molema, Marijn en Merijn Knibbe,

Institutionalization of knowledge-based 

growth illustrated by the Dutch-Frisian 

dairy sector, 1895–1950. Yn: Rural History: 

Economy, Society, Culture. 2018; Vol. 29, 

No. 2. pp. 217-235 

Oudwestfriese Oud Schoutenrecht uit Codex 

Unia’, dy’t er yn 2017 skreau foar syn stúdzje 

Histoaryske taal- en letterkunde oan ’e 

Universiteit Gent.

Website en social media
Op social media groeide de Fryske Akademy 

dit jier ek wer. De mannichte oan folgers op 

Twitter gie omheech fan 1241 nei 1408 en 

op Facebook fan 859 nei 944. De mannichte 

folgers op it Twitter-account @taalwebfrysk 

naam ta fan 149 oant 181. De Facebook-side 

fan Mercator telde 991 mei-ik-wol-oeren en 

it Twitter-account @MercatorNetwork 1499 

folgers. 

Website unike besikers

Fryske Akademy 140.666

Mercator Network 60.664

Network of Schools 38.152

Mercator Research 84.616

HISGIS 
105.278

Taalweb 
68.596

Gesnet 
5.222

Mei-inoar                                   503.194

Leden
Op ’e Akademydei fan 14 septimber 2018 

waarden fjouwer nije leden beneamd:

•	 Sjoerd Bootsma foar syn fertsjinsten foar 

de Fryske Kultuer.

•	 Sytse Buwalda foar syn fertsjinsten foar en 

oanhâldende niget oan de Fryske Kultuer. 

•	 Douwe Draaisma foar syn fertsjinsten foar 

de wittenskip.

•	 Joop Koopmans foar syn fertsjinsten foar 

de Fryske wittenskip. 

Ein 2018 telde de Fryske Akademy 1403 

stipers, dêrfan binne 280 ek Akademy-lid.

Wander Lowie en Cees de Bot (RUG); ko-

promotor wie Edwin Klinkenberg (Fryske 

Akademy).

Promoasjeûndersyk dat rint:

•	 Middeleeuwse agrarische 

veenontginningen in Zuid-Friesland en de 

kop van Overijssel (1000-1400) - Dennis 

Worst 
•	 Language preservation and language loss 

in Frisian: a socio-linguistic profile – Nika 

Stefan 
•	 Changes in modern Frisian verbal 

inflection - Anne Merkuur 

•	 Regionaal beleid en economische 

ontwikkeling- Bart Hogeboom 

•	 Het gebruik van Friese varianten op sociale 

media - Lysbeth Jongbloed-Faber 

•	 Kennisgedreven innovatie in de Friese 

zuivelsector, 1960-2008 – Ronald 

Plantinga

•	 Adel, boeren en de middeleeuwse 

boerderijplaats op de Friese klei 1350-

1600 - Jonathan Bos 

Postdocs:
•	 Jelske Dijkstra - Nederlânsk-Fryske 

code-switching (ûndersyk yn it ramt fan 

FAME!: Frisian Audio Mining Enterprise)

•	 Joana Duarte – Meartaligens yn 

ûnderwiis en maatskippij

•	 Lydia Janssen -  De betsjutting fan it 

Vigliuskolleezje foar it kulturele en 

yntellektuele libben yn iermodern 

Fryslân (16de o/m 18de iuw)

•	 Marjoleine Sloos – Fonetyk en fonology 

fan twataligens

Skripsjepriis 
De Skripsjepriis, de priis dy’t om ‘e twa jier 

útrikt wurdt foar it bêste skripsjeûndersyk 

op it mêd fan de Fryske taal en kultuer, 

waard op 14 septimber útrikt oan 

Levi R. Damsma foar syn skripsje 

‘Middelnederlandse invloeden in het 

Presintaasje fan de Economische Vitaliteitsscan 2018

Promoasje fan Mirjam Günther

Cor van der Meer (Mercator) 

yn Brussel, 27 septimber 2018

Skripsjepriis foar Levi Damsma
Nije leden: Sjoerd Bootsma, Douwe Draaisma, 

Sytse Buwalda en Joop Koopmans

Fryslân DOK, 14 oktober 2018

Ried fan Tafersjoch
•	 Prof. dr. ir. Jacob Fokkema (foarsitter)

•	 Wybren Eijzenga (oant 1 novimber ta)

•	 Seerp Leistra 

•	 drs. Houkje Rijpstra

•	 prof. dr. Anthonya Visser

Direkteur-bestjoerder
•	 Prof. dr. Hanno Brand

(oant 15 jannewaris ta)

•	 Drs. Willem Smink

(ad ynterim, fan 15 jannewaris ôf)

Scholarly contributions

Professional contributions

Popular contributions

Opbou neffens 
âldens en slachte 
(31-12-2018)

Eksposysje yn de Akademytún, 

simmer 2018

Argyf Fryske Akademy 44.586

Fryske Akademy (fan 18 july ôf )  19.056

Mercator Network 12.338

Network of Schools   6.990

Mercator Education 34.835

Hisgis 65.522
Taalweb 20.950

Gesnet    3340 
Totalen 223.607

Wittenskiplike bydragen  

Refereed artikels  17

Haadstikken yn bondels/boeken  7

Boeken en bondels  3

Rapporten  5
Databases   2
Software produkten  1

Digitale produkten  1

Proefskriften  1

Profesjonele bydragen  

Artikels   18

Webartikels    3

Website    1

Rapporten    4

Haadstikken yn bondels/boeken  2

Boeken  2

Popularisearjende bydragen  25

Wittenskiplike lêzingen 93

Organisaasje kongres en sesjes  38

17
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Eksploitaasjerekken

2018 Realisaasje Begrutting Ofwiking

Baten
4,667.202 4,132.998 534.204

Lêsten 4,649.287 4,234.727 414.560

Resultaat 17.915 -101.729 119.644

Troch ynsidintele baten en lêsten wykt it realisearre resultaat ôf fan it begrutte resultaat.
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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. 
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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.

>>> 

>>> 
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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
Utert: prof. dr. Hans Van de Velde
Direkteur-bestjoerder (a.i.): drs. Willem Smink

MT-leden
• drs. Cor van der Meer, projektlieder Mercator 

Kennissintrum
• drs. Jos Tjalsma, haad Algemiene Saken
• prof. 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

Printer
Van Leer & De Jong, St. Anne

Paadwizer

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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Tiisdei 19 novimber 2019
10.00 oere: Akademylêzingen yn 
De Koperen Tuin, Ljouwert en yn It 
Haske, op ‘e Jouwer

Tongersdei 28 novimber 2019
19.45 oere Gearkomste 
Argeologysk Wurkferbân, Fryske 
Akademy, Ljouwert

Sneon 30 novimber 2019
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân mei presintaasje 
Genealogysk Jierboek, Tresoar, 
Ljouwert 

Tiisdei 3 desimber 2019
4de Konferinsje Lânsskipsskiednis, 
Aurich.

Sneon 4 jannewaris 2020
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân, Tresoar, Ljouwert. 
Lêzing fan Wytse Tjoelker: 
‘Maatschappij van Weldadigheid en 
inkelde âlde Ljouwerters’

Freed 17 jannewaris 2020
10.00 oere: Akademylêzingen yn 
De Koperen Tuin, Ljouwert en yn It 
Haske, op ‘e Jouwer

Sneon 1 febrewaris 2020
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân, Tresoar, Ljouwert. 
Lêzing fan Elly Pacanda-Bolier: ‘De 
menisten fan it Wytfean’. 

Tiisdei 4 febrewaris 2020
19.45 oere: Gearkomste 
Argeologysk Wurkferbân, Fryske 
Akademy, Ljouwert

Woansdei 4 maart 2020
Oraasje prof. dr. Hans Van de 
Velde, Universiteit Utrecht, Utert 

Tiisdei 17 maart 2020
10.00 oere: Akademylêzingen yn 
De Koperen Tuin, Ljouwert en yn It 
Haske, op ‘e Jouwer 

Sneon 28 maart 2020
Sympoasium Wurkgroep Maritime 
Skiednis, Fries Scheepvaart 
Museam, Snits. Tema: houthannel

Moandei 30 maart 2020
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân, Tresoar, Ljouwert

Sneon 4 april 2020
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân, Tresoar, Ljouwert

Wolle jo ek 
advertearje 

yn Ut de Smidte?

Freegje nei de 
mooglikheden en 

tariven fia redaksje@

fryske-akademy.nl

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.

Aginda

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
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 muzikaal-
literêre presintaasje fan it alsidige 
ynterdissiplinêre twatal: literator 
Arjan Hut en musikus Wiebe Kaspers. 

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

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

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 ynteress e 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. 
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FA-ria 
It Beaken 1/2 2019
oer ‘Fryske frijheid’
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 frijheids privileezje 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.

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’. 

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. 

 Utjeften
Blomlêzing gedichten 
Waling Dykstra

Duvels-
keunstner
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.

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 
lêste fan 1912, doe’t er 90 
wie — noch op ûntdekking 
wachtet. Dizze blomlêzing, 
besoarge en ynlaat dus 
troch Abe de Vries, is 
de earste út inkeld syn 
gedichten. 

Dykstra, Waling, Duvelskeunstner, 
besoarge en ynlaat troch Abe de 
Vries, 2019, Rige minsken en boeken 
nû. 27, Rige bio- en bibliografyske 
geskriften fan de Fryske Akademy, 
ûnder redaksje fan:  Piter Boersma, 
Ernst Bruinsma, Goff e Jensma, 
Jelle Krol en Janneke Spoelstra. 
Blauhûs, DeRyp, 277 siden, ISBN: 
9789082946826, Akademynûmer 
1117. Priis: € 19,95. 

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 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 perfor-
mance fan Hut en Kaspers, dy’t in 
sfearfol ynsjoch joech yn it libben yn 
in Liwwadder stedsbuorren 
yn ‘e omkriten fan it Cambuur-
stadion. Dêrnei wie it tiid om noch 
efkes nei te praten mei in drankje en 
in hapke. 

>>>

>>>

ferfolch foarside: 81ste Akademydei

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. 

Jierferslach
By dit nûmer fine jo de publyks-
ferzje fan ús Jierferslach oer 2018, 
sa krije jo in koarte ympresje fan 
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 > 
Jierferslaggen en ANBI-status.De nije leden, f.l.n.r. Hindrik ten Hoeve, 

Klaasje Postma en Freark Smink

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 Foardracht Foardracht Foardracht Foardracht 
nije leden 2020nije leden 2020
Stipers en leden kinne lju dy’t neffens harren Stipers en leden kinne lju dy’t neffens harren 
foar it Akademy-lidmaatskip yn ’e beneaming foar it Akademy-lidmaatskip yn ’e beneaming 
komme, foardrage. Foar in mooglike komme, foardrage. Foar in mooglike 
beneaming op de Akademydei yn 2020 (freed beneaming op de Akademydei yn 2020 (freed 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. direksjesekretariaat@fryske-akademy.nl. 
Sjoch op ús website foar mear ynformaasje Sjoch op ús website foar mear ynformaasje 
oangeande leden: www.fryske-akademy.nl > www.fryske-akademy.nl > 
Kennis en mienskip > Leden en lidmaatskip.Kennis en mienskip > Leden en lidmaatskip.

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. 

Kwetsber en kânsryk
Begjin oktober folge de fjirde 
Economische Vitaliteitsscan Noordoost-
Fryslân. Dizze lêste Vitaliteitsscan 
makket de balâns op: de mienskip yn 
Noardeast-Fryslân is sawol kwetsber 
as kânsryk. 
Sûnt 2005 nimt de befolking 
ôf. Benammen yn tiden fan 
ekonomyske resesje is de regionale 
ekonomy kwetsber. Hoewol’t de 
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. 

Súksesfol op de kaart
Dochs hat de regio in soad te bieden. 
Kânsrike sektoaren binne de bou, 
de metaal, de lânbou en it toerisme. 
It binne sektoaren dêr’t it sterke 
arbeidsetos fan de Noardeastlike 
Friezen ta syn rjocht komt. It 

natuerlik fermidden jout allyksa 
kânsen. Mei twa nasjonale parken, 
de Noardlike Fryske Wâlden en it 
Waad hat it gebiet fjouwer sterke 
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.

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 

Noardeast-Fryslân yn de kommende 
jierren.

Dy’t de rapporten lêze wol, kin se 
dellade fan de website fan de Fryske 
Akademy:

Agri & Foodscan Fryslân 2019; 
Economische en ecologische 
duurzaamheid in de Friese landbouw 
en verwerkende industrie: 
www.fryske-akademy.nl/agrifood

Economische vitaliteitsscan Noordoost-
Fryslân 2019: 
www.fryske-akademy.nl/   
vitaliteitsscan

Rapporten oer 
duorsume lânbou 
en ekonomy 
Noardeast-FryslânNoardeast-Fryslân

Tineke de Vries (LTO), deputearre Johannes Kramer 
en ûndersiker Ronald Plantinga (Fryske Akademy)
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hinne. Hoekstra syn stik hat de yntrigearjende 

Jiergong 81, 2019, nûmer 
>>>

80 jier
De Fryske Akademy hâldt him 

sûnt de oprjochting yn 1938 

dwaande mei fûneminteel en 

tapast wittenskiplik ûndersyk 

nei de Fryske taal, skiednis 

en kultuer. 80 jier letter is 

dy opdracht, dy’t de Fryske 

maatskippij it ynstitút by de 

oprjochting meijoech, noch 

altyd liedend. It is de taak fan ’e 

Akademy-ûndersikers om de dynamyk fan 

taal en sosjale en histoaryske prosessen te 

analysearjen. Dat dogge se troch ûndersyk 

te dwaan nei de Fryske taal, meartaligens, 

it learen fan taal en de skiednis fan 

Fryslân. De Fryske Akademy makket 

it skreaune, sprutsen en histoarysk 

erfguod tagonklik foar wittenskip en 

maatskippij. Troch langduorjende 

prosessen oangeande taalfariaasje en 

taalwinning, meartaligens, kulturele 

eigenens en identiteitsfoarming te 

bestudearjen, ûntstiet der in better begryp 

fan it ferskaat oan minsklike ynteraksjes 

binnen in spesifyk regionale kontekst. 

De Fryske Akademy bliuwt stevich yn 

’e regio bewoartele en dielt syn kennis 

mei ferskate wittenskiplike ynstellingen 

en maatskiplike partijen yn binnen- en 

bûtenlân. 

Nij profyl
Doe’t begjin 2018 de direkteur-bestjoerder 

tebekstapte, waard de prosesbegelieder 

– dy’t yn it lêst fan 2017 oanlutsen wie 

mei de opdracht om ta in nij strategysk 

profyl te kommen – oansteld as ynterim 

direkteur-bestjoerder. As sadanich is 

er ek belêstige mei it ynfieren fan de 

strategyske fyzje dy’t yn ûntwikkeling is.

De Fryske Akademy stiet foar de taak 

om de strukturele baten en lêsten mei-

inoar yn ’t lykwicht te bringen en om 

tagelyk finansjele romte te skeppen 

foar it útwreidzjen fan de wittenskiplike 

stêf. Dêrfoar is yn septimber in konsept 

strategysk plan presintearre, dat tagelyk 

in koerswiziging fan de wittenskip en in 

reorganisaasje ynhâldt.

Bestjoersôfspraak
In wichtich aspekt foar de Fryske Akademy 

dêryn, is it fernijen fan ’e Bestjoersôfspraak 

Fryske Taal en Kultuer 2019-2023 (BFTK). 

Mei de dêryn opnommen ôfspraken 

tusken it Ryk en de provinsje Fryslân, 

wurdt ynfolling jûn oan de Wet gebruik 

Friese taal. De Fryske Akademy is 

ûnderdiel fan dy ôfspraken, dêr’t it 

Europeeske Hânfêst foar Regionale of 

Minderheidstalen liedend foar is.

Yn de BFTK 2019-2023 binne de partijen 

it deroer iens wurden dat de provinsje op 

koarte termyn de situaasje fan ‘e Fryske 

Akademy goed yn kaart bringe sil. Dêrby 

wurde mei klam de finansjele en bestjoerlike 

posysje, de organisaasje fan it wittenskiplik 

ynstitút en de ferbining mei de Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

(KNAW) beoardiele en op ‘e nij itige.

Undersyk en output
It ûndersyk dat op de regio rjochte 

is, hat yn dit ferslachjier in sterker 

ynternasjonaal karakter krigen en smiet 

neist in breed spektrum oan wittenskiplike 

publikaasjes (artikels yn Fryske en (ynter)

nasjonale tydskriften en kongresbondels, 

monografyen) ek ferskate rapporten 

op, lykas de Economische Vitaliteitsscan 

Noordoost-Fryslân, twa archeologyske 

opgravingsrapporten, de fjirde taalsurvey, 

twa regionale dossiers fan Mercator 

en rapporten oer de rol fan it Frysk 

by de gemeentlike weryndieling en de 

ymplemintaasje fan it Europeesk Hânfêst foar 

Regionale Talen of Talen fan Minderheden yn 

Nederlân.

Publikaasjes (oantallen)

Lêzingen en kongressen 

(oantal)
Fierder waard der hast alle wiken in 

publykslêzing jûn en ferskynden der 

geregeld bydragen yn de regionale en 

nasjonale media.

Kulturele Haadstêd 
De Fryske Akademy organisearre yn it ramt 

fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd 

2018 (LF 2018) sa’n tweintich eveneminten, 

lykas kongressen, in gedichtewedstriid en 

ferskate oare aktiviteiten. De organisaasje 

fan ’e earste International Conference 

on Frisian Humanities, as opfolger fan 

it Frysk Filologekongres, wie ien fan de 

wichtichste wittenskiplike aktiviteiten 

binnen LF2018. Fierder waard yn ‘e mande 

mei de Stichting Nederlandse Dialecten in 

streektaalkonferinsje organisearre, folge 

fan in kultuerdei mei gâns muzyk, ferhalen 

en poëzy yn streektalen. Dêrneist binne 

der mei Grendel Games en de Afûk in 

pear digitale produkten ûntwikkele, ûnder 

oaren in game. Gâns aktiviteiten waarden 

hâlden ûnder de namme Lân fan taal, in 

programmaûnderdiel fan LF2018 dêr’t 

in soad Fryske kulturele ynstellingen yn 

gearwurken.

Promoasje- en postdoc-
ûndersyk
Mirjam Günther-van der Meij promovearre 

op 14 maaie oan ’e Rijksuniversiteit 

Groningen (RUG) op The impact of 

degree of bilingualism on L3 development: 

English language development in early and 

later bilinguals in the Frisian context. De 

plechtichheid waard yn ’e Martinitsjerke 

yn Frjentsjer holden. Promotoaren wiene: 

Kearnpublikaasjes

• Duarte, Joana da Silveira, 

Translanguaging in the context of 

mainstream multilingual education. In: 

International Journal of Multilingualism. 

2018 

• Günther-van der Meij, Mirjam, The 

impact of degree of bilingualism on L3 

development: English language development 

in early and later bilinguals in the Frisian 

context. Fryske Akademy, 2018. 204 p. 

(proefskrift)

• Hoekstra, Eric en Frits van der 

Kuip, Peanut butter, compositionality 

and semantic transparency in loan 

translations. Yn: Taal & Tongval. 2018; Vol. 

69, No. 1. pp. 137-156 

• Klinkenberg, Edwin, Nika Stefan en 

Reitze Jonkman, Taal yn Fryslân. De 

folgjende generaasje. Ljouwert: Provinsje 

Fryslân, 2018. 142 p. 

• Kuip, Frits van der en Willem Visser 

(redactie), Special Issue: Lexicography of 

Smaller Languages: Between Foreignism 

and Purism. Yn: International Journal of 

Lexicography. 2018; Vol. 31, No. 2. pp. 

127-248 

• Langen, Gilles de en Hans Mol, Church 

Foundation and Parish Formation in Frisia 

in the Tenth and Eleventh Centuries: A 

Planned Development? Yn: The Medieval 

Low Countries. An Annual Review. 2018; Vol. 

4 (2017). pp. 1-55

• Meijering, Henk en Han Nijdam, ‘Wat is 

Recht?’. De receptie van Oudfries recht in de 

Groninger Ommelanden in de 15e en 16e 

eeuw.: Een editie met vertaling. Gorredijk: 

Bornmeer, 2018. 600 p. 

• Molema, Marijn en Merijn Knibbe,

Institutionalization of knowledge-based 

growth illustrated by the Dutch-Frisian 

dairy sector, 1895–1950. Yn: Rural History: 

Economy, Society, Culture. 2018; Vol. 29, 

No. 2. pp. 217-235 

Oudwestfriese Oud Schoutenrecht uit Codex 

Unia’, dy’t er yn 2017 skreau foar syn stúdzje 

Histoaryske taal- en letterkunde oan ’e 

Universiteit Gent.

Website en social media
Op social media groeide de Fryske Akademy 

dit jier ek wer. De mannichte oan folgers op 

Twitter gie omheech fan 1241 nei 1408 en 

op Facebook fan 859 nei 944. De mannichte 

folgers op it Twitter-account @taalwebfrysk 

naam ta fan 149 oant 181. De Facebook-side 

fan Mercator telde 991 mei-ik-wol-oeren en 

it Twitter-account @MercatorNetwork 1499 

folgers. 

Website unike besikers

Fryske Akademy 140.666

Mercator Network 60.664

Network of Schools 38.152

Mercator Research 84.616

HISGIS 
105.278

Taalweb 
68.596

Gesnet 
5.222

Mei-inoar                                   503.194

Leden
Op ’e Akademydei fan 14 septimber 2018 

waarden fjouwer nije leden beneamd:

•	 Sjoerd Bootsma foar syn fertsjinsten foar 

de Fryske Kultuer.

•	 Sytse Buwalda foar syn fertsjinsten foar en 

oanhâldende niget oan de Fryske Kultuer. 

•	 Douwe Draaisma foar syn fertsjinsten foar 

de wittenskip.

•	 Joop Koopmans foar syn fertsjinsten foar 

de Fryske wittenskip. 

Ein 2018 telde de Fryske Akademy 1403 

stipers, dêrfan binne 280 ek Akademy-lid.

Wander Lowie en Cees de Bot (RUG); ko-

promotor wie Edwin Klinkenberg (Fryske 

Akademy).

Promoasjeûndersyk dat rint:

•	 Middeleeuwse agrarische 

veenontginningen in Zuid-Friesland en de 

kop van Overijssel (1000-1400) - Dennis 

Worst 
•	 Language preservation and language loss 

in Frisian: a socio-linguistic profile – Nika 

Stefan 
•	 Changes in modern Frisian verbal 

inflection - Anne Merkuur 

•	 Regionaal beleid en economische 

ontwikkeling- Bart Hogeboom 

•	 Het gebruik van Friese varianten op sociale 

media - Lysbeth Jongbloed-Faber 

•	 Kennisgedreven innovatie in de Friese 

zuivelsector, 1960-2008 – Ronald 

Plantinga

•	 Adel, boeren en de middeleeuwse 

boerderijplaats op de Friese klei 1350-

1600 - Jonathan Bos 

Postdocs:
•	 Jelske Dijkstra - Nederlânsk-Fryske 

code-switching (ûndersyk yn it ramt fan 

FAME!: Frisian Audio Mining Enterprise)

•	 Joana Duarte – Meartaligens yn 

ûnderwiis en maatskippij

•	 Lydia Janssen -  De betsjutting fan it 

Vigliuskolleezje foar it kulturele en 

yntellektuele libben yn iermodern 

Fryslân (16de o/m 18de iuw)

•	 Marjoleine Sloos – Fonetyk en fonology 

fan twataligens

Skripsjepriis 
De Skripsjepriis, de priis dy’t om ‘e twa jier 

útrikt wurdt foar it bêste skripsjeûndersyk 

op it mêd fan de Fryske taal en kultuer, 

waard op 14 septimber útrikt oan 

Levi R. Damsma foar syn skripsje 

‘Middelnederlandse invloeden in het 

Presintaasje fan de Economische Vitaliteitsscan 2018

Promoasje fan Mirjam Günther

Cor van der Meer (Mercator) 

yn Brussel, 27 septimber 2018

Skripsjepriis foar Levi Damsma
Nije leden: Sjoerd Bootsma, Douwe Draaisma, 

Sytse Buwalda en Joop Koopmans

Fryslân DOK, 14 oktober 2018

Ried fan Tafersjoch
•	 Prof. dr. ir. Jacob Fokkema (foarsitter)

•	 Wybren Eijzenga (oant 1 novimber ta)

•	 Seerp Leistra 

•	 drs. Houkje Rijpstra

•	 prof. dr. Anthonya Visser

Direkteur-bestjoerder
•	 Prof. dr. Hanno Brand

(oant 15 jannewaris ta)

•	 Drs. Willem Smink

(ad ynterim, fan 15 jannewaris ôf)

Scholarly contributions

Professional contributions

Popular contributions

Opbou neffens 
âldens en slachte 
(31-12-2018)

Eksposysje yn de Akademytún, 

simmer 2018

Argyf Fryske Akademy 44.586

Fryske Akademy (fan 18 july ôf )  19.056

Mercator Network 12.338

Network of Schools   6.990

Mercator Education 34.835

Hisgis 65.522
Taalweb 20.950

Gesnet    3340 
Totalen 223.607
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Eksploitaasjerekken

2018 Realisaasje Begrutting Ofwiking

Baten
4,667.202 4,132.998 534.204

Lêsten 4,649.287 4,234.727 414.560

Resultaat 17.915 -101.729 119.644

Troch ynsidintele baten en lêsten wykt it realisearre resultaat ôf fan it begrutte resultaat.
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General affairs

4
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Agency staff
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FA-ria 
It Beaken 1/2 2019
oer ‘Fryske frijheid’
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 frijheids privileezje 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.

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’. 

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. 

 Utjeften
Blomlêzing gedichten 
Waling Dykstra

Duvels-
keunstner
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.

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 
lêste fan 1912, doe’t er 90 
wie — noch op ûntdekking 
wachtet. Dizze blomlêzing, 
besoarge en ynlaat dus 
troch Abe de Vries, is 
de earste út inkeld syn 
gedichten. 

Dykstra, Waling, Duvelskeunstner, 
besoarge en ynlaat troch Abe de 
Vries, 2019, Rige minsken en boeken 
nû. 27, Rige bio- en bibliografyske 
geskriften fan de Fryske Akademy, 
ûnder redaksje fan:  Piter Boersma, 
Ernst Bruinsma, Goff e Jensma, 
Jelle Krol en Janneke Spoelstra. 
Blauhûs, DeRyp, 277 siden, ISBN: 
9789082946826, Akademynûmer 
1117. Priis: € 19,95. 

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 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 perfor-
mance fan Hut en Kaspers, dy’t in 
sfearfol ynsjoch joech yn it libben yn 
in Liwwadder stedsbuorren 
yn ‘e omkriten fan it Cambuur-
stadion. Dêrnei wie it tiid om noch 
efkes nei te praten mei in drankje en 
in hapke. 

>>>

>>>

ferfolch foarside: 81ste Akademydei

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. 

Jierferslach
By dit nûmer fine jo de publyks-
ferzje fan ús Jierferslach oer 2018, 
sa krije jo in koarte ympresje fan 
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 > 
Jierferslaggen en ANBI-status.De nije leden, f.l.n.r. Hindrik ten Hoeve, 

Klaasje Postma en Freark Smink

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 Foardracht Foardracht Foardracht Foardracht 
nije leden 2020nije leden 2020
Stipers en leden kinne lju dy’t neffens harren Stipers en leden kinne lju dy’t neffens harren 
foar it Akademy-lidmaatskip yn ’e beneaming foar it Akademy-lidmaatskip yn ’e beneaming 
komme, foardrage. Foar in mooglike komme, foardrage. Foar in mooglike 
beneaming op de Akademydei yn 2020 (freed beneaming op de Akademydei yn 2020 (freed 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. direksjesekretariaat@fryske-akademy.nl. 
Sjoch op ús website foar mear ynformaasje Sjoch op ús website foar mear ynformaasje 
oangeande leden: www.fryske-akademy.nl > www.fryske-akademy.nl > 
Kennis en mienskip > Leden en lidmaatskip.Kennis en mienskip > Leden en lidmaatskip.

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. 

Kwetsber en kânsryk
Begjin oktober folge de fjirde 
Economische Vitaliteitsscan Noordoost-
Fryslân. Dizze lêste Vitaliteitsscan 
makket de balâns op: de mienskip yn 
Noardeast-Fryslân is sawol kwetsber 
as kânsryk. 
Sûnt 2005 nimt de befolking 
ôf. Benammen yn tiden fan 
ekonomyske resesje is de regionale 
ekonomy kwetsber. Hoewol’t de 
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. 

Súksesfol op de kaart
Dochs hat de regio in soad te bieden. 
Kânsrike sektoaren binne de bou, 
de metaal, de lânbou en it toerisme. 
It binne sektoaren dêr’t it sterke 
arbeidsetos fan de Noardeastlike 
Friezen ta syn rjocht komt. It 

natuerlik fermidden jout allyksa 
kânsen. Mei twa nasjonale parken, 
de Noardlike Fryske Wâlden en it 
Waad hat it gebiet fjouwer sterke 
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.

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 

Noardeast-Fryslân yn de kommende 
jierren.

Dy’t de rapporten lêze wol, kin se 
dellade fan de website fan de Fryske 
Akademy:

Agri & Foodscan Fryslân 2019; 
Economische en ecologische 
duurzaamheid in de Friese landbouw 
en verwerkende industrie: 
www.fryske-akademy.nl/agrifood

Economische vitaliteitsscan Noordoost-
Fryslân 2019: 
www.fryske-akademy.nl/   
vitaliteitsscan

Rapporten oer 
duorsume lânbou 
en ekonomy 
Noardeast-FryslânNoardeast-Fryslân

Tineke de Vries (LTO), deputearre Johannes Kramer 
en ûndersiker Ronald Plantinga (Fryske Akademy)
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hinne. Hoekstra syn stik hat de yntrigearjende 

Jiergong 81, 2019, nûmer 
>>>

80 jier
De Fryske Akademy hâldt him 

sûnt de oprjochting yn 1938 

dwaande mei fûneminteel en 

tapast wittenskiplik ûndersyk 

nei de Fryske taal, skiednis 

en kultuer. 80 jier letter is 

dy opdracht, dy’t de Fryske 

maatskippij it ynstitút by de 

oprjochting meijoech, noch 

altyd liedend. It is de taak fan ’e 

Akademy-ûndersikers om de dynamyk fan 

taal en sosjale en histoaryske prosessen te 

analysearjen. Dat dogge se troch ûndersyk 

te dwaan nei de Fryske taal, meartaligens, 

it learen fan taal en de skiednis fan 

Fryslân. De Fryske Akademy makket 

it skreaune, sprutsen en histoarysk 

erfguod tagonklik foar wittenskip en 

maatskippij. Troch langduorjende 

prosessen oangeande taalfariaasje en 

taalwinning, meartaligens, kulturele 

eigenens en identiteitsfoarming te 

bestudearjen, ûntstiet der in better begryp 

fan it ferskaat oan minsklike ynteraksjes 

binnen in spesifyk regionale kontekst. 

De Fryske Akademy bliuwt stevich yn 

’e regio bewoartele en dielt syn kennis 

mei ferskate wittenskiplike ynstellingen 

en maatskiplike partijen yn binnen- en 

bûtenlân. 

Nij profyl
Doe’t begjin 2018 de direkteur-bestjoerder 

tebekstapte, waard de prosesbegelieder 

– dy’t yn it lêst fan 2017 oanlutsen wie 

mei de opdracht om ta in nij strategysk 

profyl te kommen – oansteld as ynterim 

direkteur-bestjoerder. As sadanich is 

er ek belêstige mei it ynfieren fan de 

strategyske fyzje dy’t yn ûntwikkeling is.

De Fryske Akademy stiet foar de taak 

om de strukturele baten en lêsten mei-

inoar yn ’t lykwicht te bringen en om 

tagelyk finansjele romte te skeppen 

foar it útwreidzjen fan de wittenskiplike 

stêf. Dêrfoar is yn septimber in konsept 

strategysk plan presintearre, dat tagelyk 

in koerswiziging fan de wittenskip en in 

reorganisaasje ynhâldt.

Bestjoersôfspraak
In wichtich aspekt foar de Fryske Akademy 

dêryn, is it fernijen fan ’e Bestjoersôfspraak 

Fryske Taal en Kultuer 2019-2023 (BFTK). 

Mei de dêryn opnommen ôfspraken 

tusken it Ryk en de provinsje Fryslân, 

wurdt ynfolling jûn oan de Wet gebruik 

Friese taal. De Fryske Akademy is 

ûnderdiel fan dy ôfspraken, dêr’t it 

Europeeske Hânfêst foar Regionale of 

Minderheidstalen liedend foar is.

Yn de BFTK 2019-2023 binne de partijen 

it deroer iens wurden dat de provinsje op 

koarte termyn de situaasje fan ‘e Fryske 

Akademy goed yn kaart bringe sil. Dêrby 

wurde mei klam de finansjele en bestjoerlike 

posysje, de organisaasje fan it wittenskiplik 

ynstitút en de ferbining mei de Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

(KNAW) beoardiele en op ‘e nij itige.

Undersyk en output
It ûndersyk dat op de regio rjochte 

is, hat yn dit ferslachjier in sterker 

ynternasjonaal karakter krigen en smiet 

neist in breed spektrum oan wittenskiplike 

publikaasjes (artikels yn Fryske en (ynter)

nasjonale tydskriften en kongresbondels, 

monografyen) ek ferskate rapporten 

op, lykas de Economische Vitaliteitsscan 

Noordoost-Fryslân, twa archeologyske 

opgravingsrapporten, de fjirde taalsurvey, 

twa regionale dossiers fan Mercator 

en rapporten oer de rol fan it Frysk 

by de gemeentlike weryndieling en de 

ymplemintaasje fan it Europeesk Hânfêst foar 

Regionale Talen of Talen fan Minderheden yn 

Nederlân.

Publikaasjes (oantallen)

Lêzingen en kongressen 

(oantal)
Fierder waard der hast alle wiken in 

publykslêzing jûn en ferskynden der 

geregeld bydragen yn de regionale en 

nasjonale media.

Kulturele Haadstêd 
De Fryske Akademy organisearre yn it ramt 

fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd 

2018 (LF 2018) sa’n tweintich eveneminten, 

lykas kongressen, in gedichtewedstriid en 

ferskate oare aktiviteiten. De organisaasje 

fan ’e earste International Conference 

on Frisian Humanities, as opfolger fan 

it Frysk Filologekongres, wie ien fan de 

wichtichste wittenskiplike aktiviteiten 

binnen LF2018. Fierder waard yn ‘e mande 

mei de Stichting Nederlandse Dialecten in 

streektaalkonferinsje organisearre, folge 

fan in kultuerdei mei gâns muzyk, ferhalen 

en poëzy yn streektalen. Dêrneist binne 

der mei Grendel Games en de Afûk in 

pear digitale produkten ûntwikkele, ûnder 

oaren in game. Gâns aktiviteiten waarden 

hâlden ûnder de namme Lân fan taal, in 

programmaûnderdiel fan LF2018 dêr’t 

in soad Fryske kulturele ynstellingen yn 

gearwurken.

Promoasje- en postdoc-
ûndersyk
Mirjam Günther-van der Meij promovearre 

op 14 maaie oan ’e Rijksuniversiteit 

Groningen (RUG) op The impact of 

degree of bilingualism on L3 development: 

English language development in early and 

later bilinguals in the Frisian context. De 

plechtichheid waard yn ’e Martinitsjerke 

yn Frjentsjer holden. Promotoaren wiene: 

Kearnpublikaasjes

• Duarte, Joana da Silveira, 

Translanguaging in the context of 

mainstream multilingual education. In: 

International Journal of Multilingualism. 

2018 

• Günther-van der Meij, Mirjam, The 

impact of degree of bilingualism on L3 

development: English language development 

in early and later bilinguals in the Frisian 

context. Fryske Akademy, 2018. 204 p. 

(proefskrift)

• Hoekstra, Eric en Frits van der 

Kuip, Peanut butter, compositionality 

and semantic transparency in loan 

translations. Yn: Taal & Tongval. 2018; Vol. 

69, No. 1. pp. 137-156 

• Klinkenberg, Edwin, Nika Stefan en 

Reitze Jonkman, Taal yn Fryslân. De 

folgjende generaasje. Ljouwert: Provinsje 

Fryslân, 2018. 142 p. 

• Kuip, Frits van der en Willem Visser 

(redactie), Special Issue: Lexicography of 

Smaller Languages: Between Foreignism 

and Purism. Yn: International Journal of 

Lexicography. 2018; Vol. 31, No. 2. pp. 

127-248 

• Langen, Gilles de en Hans Mol, Church 

Foundation and Parish Formation in Frisia 

in the Tenth and Eleventh Centuries: A 

Planned Development? Yn: The Medieval 

Low Countries. An Annual Review. 2018; Vol. 

4 (2017). pp. 1-55

• Meijering, Henk en Han Nijdam, ‘Wat is 

Recht?’. De receptie van Oudfries recht in de 

Groninger Ommelanden in de 15e en 16e 

eeuw.: Een editie met vertaling. Gorredijk: 

Bornmeer, 2018. 600 p. 

• Molema, Marijn en Merijn Knibbe,

Institutionalization of knowledge-based 

growth illustrated by the Dutch-Frisian 

dairy sector, 1895–1950. Yn: Rural History: 

Economy, Society, Culture. 2018; Vol. 29, 

No. 2. pp. 217-235 

Oudwestfriese Oud Schoutenrecht uit Codex 

Unia’, dy’t er yn 2017 skreau foar syn stúdzje 

Histoaryske taal- en letterkunde oan ’e 

Universiteit Gent.

Website en social media
Op social media groeide de Fryske Akademy 

dit jier ek wer. De mannichte oan folgers op 

Twitter gie omheech fan 1241 nei 1408 en 

op Facebook fan 859 nei 944. De mannichte 

folgers op it Twitter-account @taalwebfrysk 

naam ta fan 149 oant 181. De Facebook-side 

fan Mercator telde 991 mei-ik-wol-oeren en 

it Twitter-account @MercatorNetwork 1499 

folgers. 

Website unike besikers

Fryske Akademy 140.666

Mercator Network 60.664

Network of Schools 38.152

Mercator Research 84.616

HISGIS 
105.278

Taalweb 
68.596

Gesnet 
5.222

Mei-inoar                                   503.194

Leden
Op ’e Akademydei fan 14 septimber 2018 

waarden fjouwer nije leden beneamd:

•	 Sjoerd Bootsma foar syn fertsjinsten foar 

de Fryske Kultuer.

•	 Sytse Buwalda foar syn fertsjinsten foar en 

oanhâldende niget oan de Fryske Kultuer. 

•	 Douwe Draaisma foar syn fertsjinsten foar 

de wittenskip.

•	 Joop Koopmans foar syn fertsjinsten foar 

de Fryske wittenskip. 

Ein 2018 telde de Fryske Akademy 1403 

stipers, dêrfan binne 280 ek Akademy-lid.

Wander Lowie en Cees de Bot (RUG); ko-

promotor wie Edwin Klinkenberg (Fryske 

Akademy).

Promoasjeûndersyk dat rint:

•	 Middeleeuwse agrarische 

veenontginningen in Zuid-Friesland en de 

kop van Overijssel (1000-1400) - Dennis 

Worst 
•	 Language preservation and language loss 

in Frisian: a socio-linguistic profile – Nika 

Stefan 
•	 Changes in modern Frisian verbal 

inflection - Anne Merkuur 

•	 Regionaal beleid en economische 

ontwikkeling- Bart Hogeboom 

•	 Het gebruik van Friese varianten op sociale 

media - Lysbeth Jongbloed-Faber 

•	 Kennisgedreven innovatie in de Friese 

zuivelsector, 1960-2008 – Ronald 

Plantinga

•	 Adel, boeren en de middeleeuwse 

boerderijplaats op de Friese klei 1350-

1600 - Jonathan Bos 

Postdocs:
•	 Jelske Dijkstra - Nederlânsk-Fryske 

code-switching (ûndersyk yn it ramt fan 

FAME!: Frisian Audio Mining Enterprise)

•	 Joana Duarte – Meartaligens yn 

ûnderwiis en maatskippij

•	 Lydia Janssen -  De betsjutting fan it 

Vigliuskolleezje foar it kulturele en 

yntellektuele libben yn iermodern 

Fryslân (16de o/m 18de iuw)

•	 Marjoleine Sloos – Fonetyk en fonology 

fan twataligens

Skripsjepriis 
De Skripsjepriis, de priis dy’t om ‘e twa jier 

útrikt wurdt foar it bêste skripsjeûndersyk 

op it mêd fan de Fryske taal en kultuer, 

waard op 14 septimber útrikt oan 

Levi R. Damsma foar syn skripsje 

‘Middelnederlandse invloeden in het 

Presintaasje fan de Economische Vitaliteitsscan 2018

Promoasje fan Mirjam Günther

Cor van der Meer (Mercator) 

yn Brussel, 27 septimber 2018

Skripsjepriis foar Levi Damsma
Nije leden: Sjoerd Bootsma, Douwe Draaisma, 

Sytse Buwalda en Joop Koopmans

Fryslân DOK, 14 oktober 2018

Ried fan Tafersjoch
•	 Prof. dr. ir. Jacob Fokkema (foarsitter)

•	 Wybren Eijzenga (oant 1 novimber ta)

•	 Seerp Leistra 

•	 drs. Houkje Rijpstra

•	 prof. dr. Anthonya Visser

Direkteur-bestjoerder
•	 Prof. dr. Hanno Brand

(oant 15 jannewaris ta)

•	 Drs. Willem Smink

(ad ynterim, fan 15 jannewaris ôf)

Scholarly contributions

Professional contributions

Popular contributions

Opbou neffens 
âldens en slachte 
(31-12-2018)

Eksposysje yn de Akademytún, 

simmer 2018

Argyf Fryske Akademy 44.586

Fryske Akademy (fan 18 july ôf )  19.056

Mercator Network 12.338

Network of Schools   6.990

Mercator Education 34.835

Hisgis 65.522
Taalweb 20.950

Gesnet    3340 
Totalen 223.607

Wittenskiplike bydragen  

Refereed artikels  17

Haadstikken yn bondels/boeken  7

Boeken en bondels  3

Rapporten  5
Databases   2
Software produkten  1

Digitale produkten  1

Proefskriften  1

Profesjonele bydragen  

Artikels   18

Webartikels    3

Website    1

Rapporten    4

Haadstikken yn bondels/boeken  2

Boeken  2

Popularisearjende bydragen  25

Wittenskiplike lêzingen 93

Organisaasje kongres en sesjes  38
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Network of Schools   6.990

Mercator Education 34.835

Hisgis 65.522
Taalweb 20.950

Gesnet    3340 
Totalen 223.607

Wittenskiplike bydragen  

Refereed artikels  17

Haadstikken yn bondels/boeken  7

Boeken en bondels  3

Rapporten  5
Databases   2
Software produkten  1

Digitale produkten  1

Proefskriften  1

Profesjonele bydragen  

Artikels   18

Webartikels    3

Website    1

Rapporten    4

Haadstikken yn bondels/boeken  2

Boeken  2

Popularisearjende bydragen  25

Wittenskiplike lêzingen 93

Organisaasje kongres en sesjes  38
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Organisaasje kongres en sesjes

5531/12  41.24 fte
55 01/01  44.58 fte

Personiel 2018 (yn tsjinst)

01/01         55              44,58 fte

31/12         55              41,24 fte

Gearstalling personiel (31/12/2018)

Wittenskiplike stêf                                            18                15 fte

Promovendy                                                   
      4                    3,2 fte

Stipeferliening wittenskip                            19                 13 fte

Stypjend behearspersoniel     14                10 fte

Mei-inoar         55  41,2 fte

Utstjoerkrêften                                                 4
                    3,2 fte

Detasjearre minsken                                                 3
                    1,69 fte

Totaal kapasiteit                                             62                  46,09fte

Opbou neffens âldens en slachte (31-12-2018)

Aldens  Persintaazje     man                    frou  mei-inoar

< 25           0%                     0                               0   0

25-34      25,49%                7                               6  13

35-44      17,65%                3                              6    9

45-54      17,65%                7                               2    9

55-64      35,29%               11                              7  18

>65            3,92%                2                               0    2

Mei-inoar  100%                   30                             21  51
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personiel 
(31/12/2018)

Eksploitaasjerekken

2018 Realisaasje Begrutting Ofwiking

Baten
4,667.202 4,132.998 534.204

Lêsten 4,649.287 4,234.727 414.560

Resultaat 17.915 -101.729 119.644

Troch ynsidintele baten en lêsten wykt it realisearre resultaat ôf fan it begrutte resultaat.

5531/12  41.24 fte
55 01/01  44.58 fte

15 fte
18

62
Research staff

1,69 fte
3 Seconded staff

41.2 fte

46.09 fte

Total 
capacity

3.2 fte
4 PhD candidates

13 fte
19Support staff

14
10 fte

General affairs

4
3,2 fte

Agency staff

55
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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. 

7893_UtdeSmidte.indd   4 01-06-11   15:10 7893_UtdeSmidte.indd   9 01-06-11   15:11

www.fryske-akademy.nl

53ste jiergong / nûmer 3 / hjerst 2019

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.

>>> 

>>> 
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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
Utert: prof. dr. Hans Van de Velde
Direkteur-bestjoerder (a.i.): drs. Willem Smink

MT-leden
• drs. Cor van der Meer, projektlieder Mercator 

Kennissintrum
• drs. Jos Tjalsma, haad Algemiene Saken
• prof. 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

Printer
Van Leer & De Jong, St. Anne

Paadwizer

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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Ut de Sm
idte juny 2011
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Tiisdei 19 novimber 2019
10.00 oere: Akademylêzingen yn 
De Koperen Tuin, Ljouwert en yn It 
Haske, op ‘e Jouwer

Tongersdei 28 novimber 2019
19.45 oere Gearkomste 
Argeologysk Wurkferbân, Fryske 
Akademy, Ljouwert

Sneon 30 novimber 2019
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân mei presintaasje 
Genealogysk Jierboek, Tresoar, 
Ljouwert 

Tiisdei 3 desimber 2019
4de Konferinsje Lânsskipsskiednis, 
Aurich.

Sneon 4 jannewaris 2020
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân, Tresoar, Ljouwert. 
Lêzing fan Wytse Tjoelker: 
‘Maatschappij van Weldadigheid en 
inkelde âlde Ljouwerters’

Freed 17 jannewaris 2020
10.00 oere: Akademylêzingen yn 
De Koperen Tuin, Ljouwert en yn It 
Haske, op ‘e Jouwer

Sneon 1 febrewaris 2020
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân, Tresoar, Ljouwert. 
Lêzing fan Elly Pacanda-Bolier: ‘De 
menisten fan it Wytfean’. 

Tiisdei 4 febrewaris 2020
19.45 oere: Gearkomste 
Argeologysk Wurkferbân, Fryske 
Akademy, Ljouwert

Woansdei 4 maart 2020
Oraasje prof. dr. Hans Van de 
Velde, Universiteit Utrecht, Utert 

Tiisdei 17 maart 2020
10.00 oere: Akademylêzingen yn 
De Koperen Tuin, Ljouwert en yn It 
Haske, op ‘e Jouwer 

Sneon 28 maart 2020
Sympoasium Wurkgroep Maritime 
Skiednis, Fries Scheepvaart 
Museam, Snits. Tema: houthannel

Moandei 30 maart 2020
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân, Tresoar, Ljouwert

Sneon 4 april 2020
Gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân, Tresoar, Ljouwert

Wolle jo ek 
advertearje 

yn Ut de Smidte?

Freegje nei de 
mooglikheden en 

tariven fia redaksje@

fryske-akademy.nl

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.

Aginda

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
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 muzikaal-
literêre presintaasje fan it alsidige 
ynterdissiplinêre twatal: literator 
Arjan Hut en musikus Wiebe Kaspers. 

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

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

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 ynteress e 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. 
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