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Fan de direkteur-bestjoerder

 FA-ria

02

 Utjeften

03

kolom 40mm
 Personalia

kolom
kolom
wit bekenden
wit
kolom04 kolomen40mm
ûnbekende komme
dan nei
ús40mm
moaie tún

 Projekten

07

kolom 40mm

 Wurkferbannen 10

Nije hússtyl

Elts foarjier steane de skiep koarte tiid yn de Akademy

duorsumens fan ús gebou

Meiwurkers, omwenners,
kolom- tún, om it gers te ‘meanen’.
kolom-

kolom- en de bedriuwsfiering.
kolomkolom 40mm
wit
wit
kolomkolomkolom 40mm
kolom 40mm
kolom 40mm
10mm
10mm
10mm
10mm
wit
wit
wit
wit
10mm om de skiep te sjen. Dizze kear
10mm kaam der in man foarby 10mmFansels sjogge wy út nei de 10mm

dy’t fertelde dat ús tún it plakje fan syn dreamen wie.

84ste Akademydei, dy’t dit

“As jonkje fan fjouwer kaam ik hjir al, doe wie de nijbou

jier it slútstik foarmet fan de

der noch net, mar de beammen al. Se steane der noch

ynternasjonale konferinsje

altiten en dêrom kom ik sa no en dan werom nei dit plak”.

‘2nd Conference on Frisian
Humanities’. It liket in

Guon minsken komme werom nei dit plak, omdat se hjir

nijsgjirrige wike te wurden,

Yn 2021 is de Fryske

woartels hawwe. Oaren komme foar it earst nei de Fryske

mei in soad oandacht foar

Akademy mei in nije

Akademy omdat se wat nijs leare of tafoegje wolle. Dat

it ûndersyk nei de Fryske

direkteur-bestjoerder

jildt foar de besite dy’t we de ôfrûne tiid wolkom hjitten

kasus. Ik hoopje jo dan te

en mei in nije

hawwe fan de Akademie Papiamentu, fan Fryske Steate- en

sjen. 

posysjonearring

Riedsleden, fan Friezen om utens út Amearika wei, fan ús

úteinsetten.

kollega’s fan it Instituut voor de Nederlandse Taal en in soad
oaren. Dat jildt foar de nije meiwurkers dy’t harren yn dizze Ut

Mei fernijing fan it

de Smidte foarstelle en foar de twa nije leden fan ús Ried fan

ynhâldlike programma,

Tafersjoch dy’t wy wolkom hjitte. En we hoopje dat it ek jildt

ferbettering fan

foar ús kollega Cesko Voeten, dy’t mei in Rubicon-beurs nei

ús sichtberens en

Pennsylvania ta sil foar ûndersyk en syn ynsichten mei werom

bekendheid, aktive

nimt nei de Akademy.

ynset op gearwurking

hoogte yn de regio en iepener

=
erkant

02

wittenskiplik sintrum fan Fryslân

Oare bysûndere ûntjouwings en it nijsgjirrige wurk fan de

kommunikaasje mei de
Fryske Akademymeiwurkers, dêroer kinne jo yn dizze Ut de
www.fryske-akademy.nl
wittenskiplik sintrum fan Fryslân
maatskippij.
Smidte benammen lêze.
Dizze posysjonearring

Wy dogge der alles oan, om derfoar te soargjen dat de

freget in iepener en frisse

Akademy ek op de lange termyn sa’n ynspirearjend plak

útstrieling, dy’t past by ús

bliuwt. Twa ûntwikkelings der’t ik dêrom bysûnder grutsk op

ambysjes. 

bin, is dat wy in Fairtrade-organisaasje wurden binne en dat
wy mei help fan de provinsjale KlimOp-regeling ynsette op de

01 | 16
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Utjeften

FA-ria
Ynhald

Lútsen Bakker wint Grut Frysk Diktee 2022

De Vrije Fries nûmer 101 (2021)

It Grut Frysk Diktee 2022 is wûn troch

Nûmer 101 fan it jierboek De Vrije Fries hat as tema

De Vrije Fries bestiet

Lútsen Bakker fan Grins. Hy hie mar in

“ferset, akkomodaasje en koöperaasje tidens de besetting

sûnt 1839 en wurdt sûnt

heale flater yn syn diktee en fertsjinne

fan Fryslân”. Oan dit tema binne de earste seis artikels

1955 útbrocht troch

as priiswinner dêrmei it Gouden Dakje.

fan it jierboek wijd.

de Fryske Akademy

Renze Stiemsma wint it Lyts
Frysk Diktee 2022
02

Der dienen fan ‘t jier ek seis teams fan elk

Nei in ynlieding fan Ralf Futselaar en Doeke Sijens folgje

De Vrije Fries nûmer 101
(2021)
03

seis minsken mei: in team mei bekende

bydragen oer de betinkings fan de slach by Warns yn en nei

Friezen, ien mei politisy, in ploech fan

de oarloch (Doeke Sijens), oer de film ‘De Overval’ (Frank van

Friezen om utens, in groep Freonen fan

Vree), oer argeology yn de oarloch (Leo Verhart), oer kening

Omrop Fryslân, in team fan studinten

Redbad as ikoan fan de Fryske identiteit (Otto Knottnerus)

Fan de direkteurbestjoerder

01

Ynhald

02

Lútsen Bakker wint Grut
Frysk Diktee 2022

02

Nij boek oer Fryske adel

03

Nije edysjes Regionale
Dossiers

04

Ried fan Tafersjoch wer
folslein

04

Nije meiwurkers

05

Game wint designpriis

05

Ferstoarne leden

06

Jakob Tholund út de tiid

06

Europeeske subsydzje
foar Mercator

07

Cesko Voeten nei
topynstitút Amearika

08

THEMA: VERZET, ACCOMM
ODATIE EN COÖPERA
TIJDENS DE BEZETTIN
TIE
G IN FRIESLAN D
Friese helden, Fries ver
zet?
De eerste herdenkin gen
van de Slag bij War ns
De Overval als ankerplaa
ts van de herinneri ng
aan de Tweede Wereldoo
rlog
Archeolog ie in Friesland
tijdens de Tweede Wereldoo
rlog
Redbad als icoon van de
Friese identiteit

en it Keninklyk Frysk

en ien fan direkteuren, mei ûnder mear

en oer ‘Das Ahnenerbe’ (Johan Frieswijk). Dêrnei folgje fjouwer

Nelleke IJssennagger-van der Pluijm fan

artikels oer ferskate ûnderwerpen lykas Fryske terpnammen,

‘e Fryske Akademy. Dy teams strieden
tsjininoar en it bêste team wie dat fan ‘e
studinten.

Habtamu de
Hoop en
Lútsen Bakker

Sjuery
De sjuery bestie út Nienke Jet de Vries (Provinsje Fryslân),
Eelke Goodijk (Cedin) en Akademymeiwurker Hindrik Sijens
(foarsitter). 

Genoatskip foar

Skiednis en Kultuer.

BIJDRAG EN
De herbewon ing van de
Friese kwelders en terpname
n
Taalknoop punt Halbertsm
a (1789-186 9)
Het Duits-Fri es-Surina
amse officiersg eslacht
Hanecroth
De Tweede Kamer verkiezin
gen van 1897 in het kiesdistri
ct Sneek

Ferline jier (2020)

2x X-hoogte

ferskynde it 100ste
nûmer. 

KRONIEK
Archeolog ische Kroniek
van Fr yslân over 2019
en 2020
Jaar verslag Koninklij k
Fries Genootsc hap over
2020
Over de auteurs

Joast Halbertsma, it laach Hanecroth en de ferkiezings fan

Weromlêze?

1897 yn Snits. Ek wurde der twa nije publikaasjes besprutsen

 De tekst fan it diktee
- skreaun troch
politkus Habtamu de
Hoop - is werom te
lêzen op
fryskdiktee.nl

Prof. dr. Ralf Futselaar e.a. De Vrije Fries deel 101,

yn boekbesprekken en ûntbrekt dit jier de Argeologyske



Kronyk net, mei de wichtichste fynsten dy’t yn 2019 en 2020

2021, 200 siden, Akademynûmer 1131, ISBN: 978-90-6171-

dien binne.

027-1. Priis € 22,50

Nij boek oer Fryske adel
De kasus Rienck Hemmema yn Hitsum

Mercator behellet eksellinte
skoare mei ENROPE
10

Renze Stiemsma fan basisskoalle De Griffel yn Ljussens

Der dienen yn totaal 40

Op in feestlike gearkomste op it provinsjehûs presin

oerdroegen waard.

kin it bêste Frysk skriuwe fan alle basisskoallebern yn

learlingen fan 16 skoallen

tearren ûndersikers Gilles de Langen en Hans Mol

Dit byld wurdt toetst

Wimpels foar Ferwert en
Hegebeintum
10

Fryslân. Mei 8 flaters waard er 14 april de winner fan

mei oan de finale fan it Lyts

harren nije boek oer Fryske adel. It boek hat de titel

oan in Quote 200 út

it Lyts Frysk Diktee yn it provinsjehûs. Twadde waard

Frysk Diktee. Skriuwster

‘Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende

1513 en houliksakten

Mienskiplik jubileum yn
provinsjehûs

Jelmer Faber, ek learling fan De Griffel yn Ljussens, mei

Martsje de Jong skreau de

en zestiende eeuw’ krigen en it earste eksimplaar waard

út 1450-1550. In

10 flaters. It tredde plak wie foar Brecht Haantjes fan

dikteetekst en lies it diktee

oerlange oan deputearre Klaas Fokkinga fan de provinsje

wichtige konklúzje

De Jasker út Nij Beets. Hja hie 11 flaters.

ek foar. Martsje de Jong is

Fryslân.

is dat de Fryske adel

09

11

Akademylêzingen
2022-2023

11

Wurkbesites

12

Titus Brandsma hillich
ferklearre

14

Alle moannen in
nij... itwitwurd

14

bekend fan ûnder oaren de

Expeditie NEXT grut
sukses

15

Aginda

16

vierkant
2x X-hoogte

gâns mânske wie, mei

Fryske oersettings fan Pippi

De Fryske adel fan de lette midsiuwen operearre yn in net-

in soad famyljes dy’t

Langkous fan Astrid Lindgren X-hoogte

feodaal gebiet dat lange tiid gjin lânshear koe. Hienen de

libben fan twa of trije

(2020) en De Goargels fan

leden, haadlingen neamd, har út de boerestân omheech

pleatsen. De figuer fan

wurke of foarmen se fanâlds in sletten stân? Hoe siet it mei

de edelman-boer kaam

Jochem Myjer (2021)

2x X-hoogte

helft X-hoogte har fermogen?

De organisaasje fan it diktee

Review: hoe wurket
twataligens yn it brein en
wat moatte wy dêrmei yn it
ûnderwiis?
15

is yn hannen fan Cedin,
Afûk, Fryske Akademy en de
provinsje Fryslân. 

Akademydei & Conference
on Frisian Humanities
16

elft X-hoogte

www.fryske-akademy.nl

Jaarboek
uitgegeven door het
Koninklijk Fries Genootsch
ap voor Geschiede nis
en Cultuur
en de Fryske Akademy

BOEKBES PREKING EN
Tymen Peverelli, De stad
als vaderland . Brugge,
en Maastrich t in de eeuw
Leeuward
van de natiestaat – 1815-191 en
4
Oebele Vries, Ferdban.
Oudfriese oorkonde n en
hun verhaal

hoogte =
helft vierkant

dus faak foar. 

www.fryske-akademy.nl
Dit boek
zoomt yn op Rienck Hemmema en syn frou Ath

wittenskiplik sintrum fan Fryslân
Prof. dr. Gilles de Langen en Prof. dr. Hans

Roorda. Sy eksploitearren yn de jierren 1569 -1573 in pleats



yn Hitsum ûnder Frjentsjer. Ut Riencks Rekkenboeck docht

Mol, Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de

bliken dat er gjin eigenierde boer wie, mar in edelman mei in

vijftiende en zestiende eeuw, AUP, Amsterdam, 252

royale libbensstyl en mear ynkomsten as út dy iene pleats. In

siden, Akademynûmer 1134, ISBN: 978-94-6372-778-5.

romtlike rekonstruksje fan syn besit en dat fan syn foarteam

Paperback, priis € 24,95, eBook PDF (fergees nei

toant hoe’t agrarysk kapitaal de generaasje foarme en

registraasje by www.AUP.nl).

vierkant
2x X-hoogte

X-hoogte

Sinds 1839

‘Das Ahnenerb e’ en Friesland

Renze Stiemsma wint it Lyts Frysk Diktee 2022

Wikipedia: mear Frysk
en mear biografyen fan
froulju

THEMA: VERZET, ACCOMM
ODATIE EN COÖPERATIE
TIJDENS DE BEZETTIN G
IN FRIESLAN D

wittenskiplik sintrum fan Fryslân
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Nije edysjes Regionale Dossiers

Nije meiwurkers

in Austria
The Croatian language in education

hosted by

CROATIAN
Austria
The Croatian language in education in
| 2nd Edition |

It Mercator Kennissintrum hat nije edysjes útjûn fan de

Dossiers dellade

regionale dossiers oer de Kroätyske taal yn Eastenryk en

Op it webstee

de Letske taal yn it ûnderwiis yn Letlân. Dizze regionale

mercator-research.eu

dossiers binne de twadde en folslein bywurke útjefte fan

binne dizze nije en alle
earder ferskynde

waarden.

dossiers del te laden

NL-8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
The Netherlands

Settlement of Burgenland Croats / Villages with Croatian-Speaking Population.
0031 (0) 58 - 234 3027

| Regional Dossier series |

CZECH REPUBLIC
HRV

ATI NA MORAVI

AUSTRIA

Regionale Dossiers. 

SLOVAKIA

wiissysteem yn Europeeske regio’s mei in autochtoane
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jier is Alex

ONFW. Njonken it wurdboekskriuwen is er earstegraads

úteinsetten

dosint Latyn en Gryksk, op de RSG yn Stienwyk. Hy hat oan

by de Fryske

de Ryksuniversiteit Grins syn stúdzje klassike talen ôfsletten

Akademy foar it

mei de researchmaster Classical, Medieval and Renaissance

Taalhistoarysk ûndersyk

(1928-2009); dat boek sil

Studies. Yn de Fryske literatuer is er warber as oersetter,

nei de delsettingsskiednis

yn septimber útkomme as

dichter, blomlêzer en skriuwer fan reisferhalen. Dit jier

fan de Lege Lannen en de

Akademy-útjefte. Hy is fan

ferskynt syn debútbondel. Dêrneist docht er wittenskiplik

eardere Frysk-Nederlânske

oplieding klassyk filolooch

graach sines by oan de kennis fan it Latyn yn Fryslân, fan

twatalichheid fan it Neder

(klassikus en teolooch) en

histoaryske talen en letterkunde hjir en yn ferlykbere taal

lânske kustgebiet.

hat njonken syn pastoraal

Midfryske tiidrek.

waters

VC

André Looijenga is yn maaie begûn as leksikograaf by it

gebieten, en fan it net-útstjerren fan it Westerlauwersk yn it

I

ka

S T Y R
I A

km

nitz

Gü

V

n

Personalia

histoarikus. Yn
desimber ferline

P.O. Box 54

fia Kennisbank >

ûndersyk.

wolkom hjitte kinnen. Sy stelle har koart foar.
Doelestrjitte 8

E mercator@fryske-akademy.nl

source: SiedlungenvdervburgenländischenvKroatenveinstvundvjetzt9vJ4vBreuvin
SymposionvCroaticon9vWienv1974;vGeoDatenvBurgenlandvgeodaten4bgld4gv4at

Note. Adapted from Pavetich (2020), compiled for this dossier.

In the latest census of 2001, Austria for the first time differentiated
Burgenland Croatian and Croatian as two separate options,
which led to strong protests by minority organisations that urged

Ried fan Tafersjoch wer folslein

minority members to indicate both options. According to these
numbers, more than 16,000 people in Burgenland and around
2,500 people in Vienna reported Burgenland Croatian as their
colloquial language, together with some 700 more people in
the remaining Austrian provinces. The numbers for Croatian are
somewhat higher in regard to Vienna and Austria in general,
with almost 26,000 people indicating Croatian as colloquial

is er oersetter fan it bekende
The Lord of the Rings fan

op it projekt Online Nederlânsk-Frysk Wurdboek (ONFW).

Nederlânsk-Frysk Wurdboek.

J.R.R. Tolkien yn it Frysk. Hy

Hy helle yn 2021 syn master yn ’e taalkunde oan de Ryks

Dêrfoar hat er goed twa

is der tige wiis mei dat er

universiteit Grins, mei in skripsje oer hoe’t Fryske twalûden

jier dwaande west mei in

syn wittenskiplike kennis en

(byglyks yn wiet en beam) útsprutsen wurde. Yn dy tiid hat er

wittenskiplike biografy fan

feardichheden no ynsette

prof. dr. Anthonia Feitsma

kin foar syn memmetaal. 

dêrfoar wurde foar en troch

my ûndersykjend op te

him ek mei de bestudearring fan ’e Fryske literatuer dwaande

de mienskip ûntwikkele

stellen en yn te setten op

holden.

kompleet. Foarsitter prof. dr. ir. Jacob Fokkema en lid

en útfierd. De ferbining

in konstruktive dialooch

drs. Houkje Rijpstra holden op op 1 oktober 2021.

tusken wittenskip en

mei bestjoerder en

mienskip hat myn ynteresse

stakeholders”.

Prof. dr. Jan Don (1963) sette yn desimber 2021 út ein yn de

en dêr wol ik graach ek

De Ried fan Tafersjoch

Ried fan Tafersjoch. Hy studearre Nederlânske Taal en Kultuer

as tafersjochhâlder foar

bestiet fierder út: Seerp

en wurke oan de Universiteit van Amsterdam as dosint en

de Fryske Akademy myn

Leistra (foarsitter), Wim

ûndersiker. Fan maaie dit jier ôf is er beneamd as dekaan

bydrage oan leverje. As lid

Kleinhuis, prof. dr. Anthonya

fan de fakulteit Kultuerwittenskippen en as heechlearaar

fan de Ried fan Tafersjoch

Visser. 

Taalwittenskip en taalûnderwiis oan de Open Universiteit te

fyn ik it belangryk om

FA-ria

Game wint designpriis
vierkant
2x X-hoogte
X-hoogte

It oare nije lid is Rixt Heegsma; hja begûn
dizze maitiid. Hja is 51 jier, studearre

De meartalige augmented reality game ‘BabelAR’,

maatskippij, it

ûntwurpen troch in kollektyf fan kennisynstituten út

miljeu en de

Fryslân, België, Baskenlân en Ierlân, hat de earste priis

ekonomy.

wûn yn de kategory Digital Product fan de prestizjeuze

De útrikking

Belgyske designpriis Henry van de Velde Awards.

wie tiisdei 8 febrewaris

De priis is in trofee en de

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens

yn it Paleis voor de

bysûndere mooglikheid

en Taallearen, wie de koördinator fan VirtuLapp, it

Schone Kunsten/Bozar

om it winners-logo fan

yn Brussel. De Flaamske

de Henry van de Velde

Nederlânske Taal- en Letterkunde

2x X-hoogte

en wurket sûnt 2020 as direkteur-

helft X-hoogte projektkollektyf dat de game ‘BabelAR’ betocht en
ûntwikkele hat. NHL Stenden Hegeskoalle wie teffens
hoogte =
www.fryske-akademy.nl
nau belutsen
by it projekt as associate partner.

bestjoerder fan Bibliotheken Mar en
Fean.

helft vierkant

It wurkterrein fan de Akademy rekket it

dwaande west. Dêrnjonken

as redakteur oan it Online

Tafersjoch fan de Fryske Akademy sûnt dizze maitiid wer

Heerlen.

Liuwe H. Westra wurket
sûnt febrewaris 2022 mei

Nei in skoft mei in wat lytsere besetting is de Ried fan

language (Statistik Austria, 2007). However, Croatian minority

wurk ek altiten wittenskiplik

Martijn Kingma is yn jannewaris 2022 begûn as leksikograaf

Raab

population

is histoarysktaalkundige en

c/o Fryske Akademy

Figure 1.
T

Alex Kerkhof

Wy hawwe de ôfrûne moannen in tal nije kollega’s

Education and lesser-used languages

W www.mercator-research.eu

de dossiers dy’t oarspronklik yn 2001 en 2008 gearstald

Mei de Regionale Dossiers wurdt de fokus lein op it ûnder

European Research Centre on
Multilingualism and Language Learning

game-ûntwikkeler fan it
Awards te brûken yn alle
wittenskiplik
sintrum
fan
Fryslân
VirtuLApp-projekt hat de
kommunikaasje-uteringen.
priis yn ûntfangst nommen.

Oant 10 april 2022 wie

wurk fan de bibleteek, seit Heegsma:

De Henry van de Velde Awards binne de meast prestizjeuze

De organisaasje wie yn

'BabelAR' ek noch te sjen op

“Wy rjochtsje ús op de maatskiplike

designprizen yn België. De Awards, ferneamd nei de

hannen fan Flanders District

in spesjale design-eksposysje

tema’s fan it befoarderjen fan taal

belangrike ûntwerper, foarmjouwer en arsjitekt Henry van de

of Creativity (Flanders DC)

yn it Paleis voor de Schone

feardigens, partisipaasje yn ’e digitale

Velde, toane en lauwerje sawol nasjonaal as ynternasjonaal

en it Vlaams Agentschap

Kunsten/Bozar yn Brussel. 

Flaamske ûntwerpers, bedriuwen, produkten, projekten,

Innoveren & Ondernemen

tsjinsten en systemen dy ‘t in positive ympakt hawwe op de

(VLAIO).
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maatskippij, in libben lang leare en

Ried fan Tafersjoch: Jan Don, Wim Kleinhuis, Seerp Leistra, Anthonya Visser, Rixt Heegsma

Frysk en Meartaligens. De programma’s

vierkant
2x X-hoogte

X-hoogte

2x X-hoogte

elft X-hoogte

www.fryske-akademy.nl

wittenskiplik sintrum fan Fryslân
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Projekten

Ferstoarne leden

Europeeske subsydzje foar Mercator

De Fryske Akademy hat tynge krige fan it ferstjerren fan de neikommende leden:

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens

fitale sosjale faktor foar in

gebieten mei minderheden

en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy yn

mienskip, rjochtet it projekt

en bedrige talen gebrûk

24 febrewaris 2021:

24 jannewaris 2022:

8 maart 2022:

Ljouwert, hat in Europeeske subsydzje krigen foar it

him njonken skoalpersoniel

meitsje kinne fan de

Jantsje Stienstra-

Leo M. van Ulden,

Dr. Jakob Tholund, Wyk auf

projekt OWL+, ‘Ownership and Leadership: Pathways

ek op mienskipslieders,

fergese materialen op de

Schukken, Hoarne, Skylge,

pater, Leien, 79 jier. Lid sûnt

Föhr (Nord Friesland), 93 jier.

for (Endangered) Languages’ Use in School’.

dy’t in yntegraal ûnderdiel

projektside. Dat omfettet

81 jier. Lid sûnt 1995.

2004.

Lid sûnt 1988.

Yn oparbeidzjen mei kennisynstituten yn Portugal, Noar

foarmje fan de stipe-

fansels de taalmienskippen

wegen, Letlân en Estlân sil Mercator de kommende trije

struktuer fan bedrige talen.

dy’t ferbûn binne mei de

10 jannewaris 2022:

10 febrewaris 2022:

15 maaie 2022:

jier as projektkoördinator wurkje oan de ûntjouwing fan

Prof. Nils Rudolf

Hans Josef Weijer,

Hindrik de Jong, Tsjalbert,

learmiddels foar dosinten om bedrige talen in plak te jaan

It projekt is no yn de

Fala, Súd-Saami, Frysk,

Århammar, Braist/

Appelskea, 82 jier. Lid sûnt

76 jier. Lid sûnt 2006.

yn it klaslokaal.

opstartfase. Uteinlik sille

Latgaliaansk en Võro. 

Bredstedt, 90 jier. Lid sûnt

2006.

projektpartners: Minderico,

ûnderwizend personiel

1971.

It doel fan OWL+ is it ynnovearjen fan de ûntwikkeling fan

en mienskipslieders fan

ûnderwiisprogramma’s foar en oer bedrige talen troch

 In memoriam

Jakob Tholund út de tiid

dizze yn in kontekst te pleatsen binnen it grutte gehiel fan



De subsydzje dy’t Mercator en har projektpartners

taalferskaat yn Europa. De fokus leit dêrby op it beskikber

krigen hawwe, komt út it ErasmusPlus-programma fan de

stellen fan praktyske ynstruminten om te helpen de oerdracht

Europeeske Kommisje, ornearre foar projekten op it mêd fan

Wik op Feer. Dat sil er bliuwe oant er yn 1990 mei pensjoen

fan de taal te befoarderjen. It projekt sil ynstruminten en

ûnderwiis, oplieding, jongereinsaken en sport. De projekt-

giet.

middels ûntwikkelje om learplannen te fernijen en materialen

partners binne it Interdisciplinary Centre for Social and

oanbiede dy’t learkrêften en opfieders yn steat stelle om

Language Documentation (Portugal), de Nord Universiteit

Noardfries en FA-lid Jakob Tholund is tiisdei 8 maart
2022 yn Kiel ferstoarn. Mei him is in foaroansteand man

Njonken syn wurk as skoalmaster, sa’t er sels graach sizze

bedrige talen in plak te jaan yn harren klaslokalen en oare

yn Bodø (Noorwegen), de Rēzekne Academy of Technologies

yn it Noardfryske fermidden út de tiid rekke.

mocht, set Tholund him foar it Frysk yn. Op it gymnasium

learomjouwings. Om’t bedrige talen beskôge wurde as in

(Letlân) en de Universiteit fan Tallinn (Estlân).

wurde lessen Ferring en Oomram ynfierd en bûten de
Jakob Oluf Tholund wurdt op 29 augustus 1928 berne as

skoalle ûntwikkelt er him ta brêgebouwer tusken de ûnder-

fjirde bern yn de húshâlding fan skoalmaster Nis Tholund

skate streamings yn de Noardfryske beweging. Dat docht er

en Kreske Dethlefs yn Ööwenem op Feer. As er tolve jier is,

as foarsitter fan de Verein Nordfriisk Instituut, de Nordfrasche

wurdt er twongen om it eilân efter him te litten. Hy wurdt

Redj en as lid fan it Gremium für Fragen der Friesischen

troch de doetiidske machthawwers, foar de lytse Jakob

Volksgruppe im Lande Schleswig-Holstein. Ek as foarsitter fan

folslein ûnferwachte en mei de triennen yn de eagen, nei de

de Ynterfryske Rie spilet er in foarname en paadwizende rol

Nationalpolitische Erziehungsanstalt (Napola) yn Plön stjoerd.

yn it oerlis tusken de trije gearstallende seksjes. Fierders is

Yn dy op militêre grûnslach en nei foarbyld fan Ingelske

Tholund lid fan it nasjonaal komitee fan it Europeesk Bureau

kostskoallen opsetten nasjonaal-sosjalistyske ynrjochting,

for Lesser Used Languages en is er koart oan it wurk as

wurde de útsochte jonges foar in liedingjaande posysje

saakkundige foar it Frysk bij it Landes-Institut für Praxis und

yn it Grutdútse Tredde Ryk drild. Dat komt krekt wat oars.

Theorie der Schule. Dêrnjonken is Jakob Tholund in wichtich

Foardat de Alliearden Plön berikke wurdt de ynrjochting

publisist en ynspirearjend sprekker. Underskate fan syn

hastich sluten en de jonges nei hûs ta stjoerd. Foar de jonge

bydragen binne bondele yn Eine Stimme für Nordfriesland

Jakob betsjut de ein fan syn ferbliuw yn de Napola it begjin

(Bräist/Bredstedt, 1993).

fan in bestean as boerefeint by Peter Sönke Petersen yn
Ööwenem op Feer. Dêr leit net earlik it hert fan de jonge

Foar syn krewearjen en ynset wurdt Tholund yn 1990

Jakob, mar de ryklik foarhannen drege boerekost makket

beneamd ta offisier yn de oarder fan Oranje-Nassau en

yn dat meagere jier in soad goed.

kriget er yn 1991 it Bûnskrûs fan fertsjinste oan it lint. Fiif
jier letter kriget er de Hans-Momsen-priis, de kultuerpriis

As it ûnderwiis wer op gong komt, behellet Jakob syn

fan Noardfryslân, takend.

gymnasiumdiploma om dêrnei yn Kiel en Freiburg Dútse

Mei Jakob Tholund is in tige belêzen en freonlik man en in

taal en literatuer en skiednis te studearjen. Nei syn ôfstu-

grut freon fan Westerlauwersk Fryslân hinnegien.

vierkant
2x X-hoogte
X-hoogte
2x X-hoogte
helft X-hoogte
hoogte =
helft vierkant

www.fryske-akademy.nl
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dearjen wurdt er learaar yn Flensburg en St. Peter Ording.
Yn 1965 wurdt er beneamd ta rektor fan it gymnasium fan

Piet Hemminga, âld-meiwurker Fryske Akademy

vierkant
2x X-hoogte

X-hoogte

2x X-hoogte

elft X-hoogte

www.fryske-akademy.nl

wittenskiplik sintrum fan Fryslân
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Projekten

Cesko Voeten nei topynstitút Amearika

Wikipedia: mear Frysk en mear
biografyen fan froulju



Dr. Cesko Voeten fan de Fryske Akademy hat in presti
zjeuze Rubicon-subsydzje krigen fan de Nederlânske
Organisaasje foar Wittenskiplik Undersyk (NWO). Mei

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens,

online emansipaasjeslach:

in trijedaagse edit-a-thon.

Rubicon jout NWO Nederlânske wittenskippers dy’t

wurket de kommende trije jier mei oan it nije Erasmus+

fan de frou, én fan de

Underskate útwikselingen yn

noch net sa lang lyn promovearre binne de kâns om

projekt WikiWomen. Yn oparbeidzjen mei ûnderwiis

minderheidstaal.

’e rin fan it projekt bringe de

ûndersyksûnderfining op te dwaan yn it bûtenlân. Voeten

organisaasjes Afûk en Learning Hub Friesland, mar ek

giet troch dizze subsydzje twa jier nei de University of

mei middelbere skoallen en Wikipedia-organisaasjes

Dat WikiWomen yn

learlingen dêrnei ek noch

Pennsylvania yn de Feriene Steaten, om yn gearwurking

út Fryslân, Baskelân (Spanje) en Ierlân, stribbet

ferskillende lannen

nei de oare partnerregio’s.

mei taalkundigen en biologen ûndersyk te dwaan nei de

Mercator dernei om Wikipedia yn Europeeske minder

útfierd wurdt, biedt ek

De basis foar it projekt

oarsaken fan taalferoaring. Yn syn ûndersyk sil Voeten

heidstalegebieten te brûken as in middel om digitale

moaie kânsen foar Fryske

is lein yn in twadeiske

taalferoaring mei in evolúsjonêre bril besjen.

geletterdheid, sosjale belutsenens en taalfeardigens te

learlingen en dosinten.

partnerbyienkomst yn

Mei techniken út de biology en de taalwittenskip sil er

ûnderwizen.

De lêste wike fan juny wie

Ljouwert.

in grutte database fan klinkertferoaringen yn it dialekt

Fryske, Baskyske en Ierske

bygelyks yn Donostia/

fan Philadelphia analysearje.

Mar 16 persint fan alle biografyen op Wikipedia is wijd oan

San Sebastian it earste

Foar de delegaasjes út

froulju, docht bliken út ûndersyk fan de Erasmus Universiteit

ynternasjonale evenemint:

Baskelân en Ierlân wie

Ympuls

yn Rotterdam. En oer in hiel soad ‘frouljussaken’, sa as

in Wikipedia-bootcamp

it harren earste besite

Voeten is as postdoktoraal ûndersiker ferbûn oan it projekt

medyske kondysjes dy ‘t inkeld froulju hawwe, froulike

foar learkrêften út de

oan Fryslân. De fokus lei

‘Fryske laboratoariumsosjolinguistyk’ fan de Fryske Akademy.

hobby's of ûnderwerpen op it mêd fan bern en opfieding,

trije regio’s. Dêrnei wurde

benammen op it dielen fan

It doel fan dit projekt is taalfariaasje en taalferoaringen yn it

wurdt te min skreaun. WikiWomen wol learlingen (15-18

harren learlingen útnûge

kennis en ûnderfining, mar

Frysk yn kaart te bringen en de ûnderlizzende meganismen

jier) en dosinten yn de trije minderheidstaleregio’s hjir

om yn maart 2023 mei

ek op de earste stappen dy’t

dêrefter bleat te lizzen. Ek Voetens Rubicon-projekt slút

bewust fan meitsje. In nijsgjirrich projekt foar in flinke

te gean nei Dublin foar

it ynternasjonale konsortium

Cesko Voeten

dêrby oan. De techniken, metoaden en ynsichten dy't er yn

it kommende jier sette sil.

 Taalwittenskipper

Philadelphia opdocht, sille ek in ympuls jaan oan it ûndersyk

Yn in tematyske stedskuier

Cesko Voeten (1992)

nei it Frysk. Boppedat fernijt en fersterket it de al besteande

kamen de bûtenlânske

bannen tusken meiwurkers fan de Fryske Akademy en

troch taaltechnologyske

wurket sûnt jannewa-

de University of Pennsylvania, wêrtroch't it ûndersyk nei

tapassings goed yn de gaten

ris 2021 by de Fryske

de Fryske taal en kultuer,

taalferoaring yn it Frysk fersterke wurdt en in gruttere

hâlden wurde moatte.

Akademy. Voeten pro-

mar ek mei bysûndere

ynternasjonale sichtberens krijt.

Sa kinne begjinnende

movearre yn 2020.

Ljouwerter froulju, lykas

feroaringen en feroaringen

gasten yn ‘e kunde mei

Titia Bergsma, Marijke Meu

De kennis en ûnderfining dy't Voeten opdwaan sil, wurdt

dy’t op dit stuit geande

 De titel fan syn proef

en Mata Hari. De subsydzje

ek ynset foar taalkundich (laboratoarium)ûndersyk nei it

binne yntiids opspoard
en ûndersocht wurde.

skrift ‘The adoption

foar WikiWomen komt út it

Frysk, en sil bydrage oan de ûntwikkeling fan de Fryske
kennisynfrastruktuer. It skerper byld fan de oarsaken fan

Dat makket it mooglik om

taalferoaring dat it projekt opsmite sil, makket it better

taaltechnologyske tapassings

mooglik om te foarsizzen hokker aspekten fan fariaasje (ek yn

mear takomstbestindich te

it Frysk) liede kinne ta taalferoaringen, en hokker faktoaren

meitsjen foar potinsjele en

of sound change:
Synchronic and
diachronic processing
of regional variation
in Dutch’.

ErasmusPlus-programma

vierkant
2x X-hoogte

fan de Europeeske
Kommisje, bedoeld foar

X-hoogte

projekten op it mêd fan
ûnderwiis, oplieding,

2x X-hoogte

jongereinsaken en sport.

helft X-hoogte



De University of Pennsylvania yn Philadelphia heart by de bêste universiteiten yn ‘e

rinnende feroaringen yn it

hoogte =
helft vierkant

www.fryske-akademy.nl

It WikiWomen konsortium
wittenskiplik sintrum fan Fryslân
hopet it projekt yn 2024

wrâld (nr. 13 yn de QS World University Rankings ). It Linguistics Department, dêr ‘t Voeten

Frysk. Projekten lykas de

as ûndersiker tahâlde sil, is ynternasjonaal de bakermat én al fyftich jier lang it episintrum

Fryske spraakwerkenner

fan it ûndersyk nei taalfariaasje en taalferoaring. Voeten sil der wurkje mei taalkundige

hawwe der baat by om

ynternasjonale Wikipedia-

Meredith Tamminga, dy ‘t Fryske woartels hat, en biolooch Joshua Waskkin. In ynter

op dizze wize op ‘e tiid

konferinsje yn Ljouwert. 

nasjonaal kongres oer taalferoaring yn Ljouwert, holden yn juny 2019, en organisearre

op potinsjele feroaringen

troch de Fryske Akademy, foarme de kym foar dizze gearwurking, dy’t no troch de Rubicon-

ynspylje te kinnen. 

ôf te sluten mei in grutte

subsydzje realisearre wurde kin.

vierkant
2x X-hoogte

X-hoogte

2x X-hoogte

elft X-hoogte

www.fryske-akademy.nl
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Wurkferbannen

Mercator behellet eksellinte skoare mei
ENROPE

Mienskiplik jubileum yn provinsjehûs

In eksellinte skoare mei 91 fan de 100

de NGV afdeling Friesland 50 jier. It tafal woe dat dizze

punten en dêrmei it stimpel ‘Goed praktyk

jubilea lykfoelen mei de 150e jierdei fan de Steateseal fan

foarbyld’! Dat is de beleanning dy’t it

it Provinsjehûs.

Yn 2021 bestie It Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske
Akademy 75 jier, de Fryske Rie foar Heraldyk 65 jier en

Erasmus+ projekt ENROPE krigen hat fan
it Dútske Nationale Agentur für Erasmus+

Mei syn fjouweren binne op 29 oktober yn de histoaryske

Hochschulzusammenarbeit (DAAD).

omjouwing fan de Steateseal de jubilea fierd mei in sympoa
sium. It provinsjebestjoer wie de gasthear op dy dei. Sintraal

De ôfrûne trije jier hat ús

stiene dizze middei de ynliedings fan

Mercator Kennissintrum

 mr. J. T. Anema, foarsitter van de Fryske Rie foar Heraldyk,

foar Meartaligens oan dit

oer 'Heraldyk yn de steateseal fan it provinsjehûs'.

ENROPE projekt wurke

 '75 jier Genealogysk Wurkferbân' troch Gosse van der

yn oparbeidzjen mei acht

Plaats, foarsitter Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske

universiteiten út Dútslân,

Akademy.

Estlân, Turkije, Frankryk,

 'De Fryske Rie foar Heraldyk 1956-2021' troch Jelle C.

Ingelân en Spanje. It

Terluin, twadde foarsitter fan de Fryske Rie foar Heraldyk,

doel fan it projekt wie it

Heraut Frisia I.

kreëarjen fan in Europeesk

 '50 jier NGV afdeling Friesland' troch Rinse Spits, foarsitter

netwurk foar begjinnende

fan de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling

ûndersikers op it mêd fan
meartaligens en edukaasje.

Gearfetsjend kin steld

gingen fan de pandemy. (…)

Inkelde passaazjes út

wurde dat de oarspronklike

De dielnimmers hawwe tal

it evaluaasjerapport:

doelstellings om kwali

fan learresultaten fan hege

“ENROPE is fernijend yn dy

tatyf heechsteand en

kwaliteit berikt. It projekt

sin dat it de Europeeske

ynnovatyf taleûnderwiis

hat de prestaasjes en it

identiteit op in progressive,

te befoarderjen, folslein

ynternasjonale berik fan de

yntegrearjende wize

ferwêzentlike binne,

dielnimmende ynstellingen

benaderet. (...)

nettsjinsteande de útda

gâns fersterke. (…).” 

Mear lêze?

Friesland. 

 ynformaasje oer it
projekt is te lêzen op
enrope.eu.

Wurkferbannen

De wurkgroep Akademylêzingen hat foar it nije seizoen

NHL Stenden fertelt oer

fan heechlearaar 'cognitieve

wer in rige gearstald mei seis publykslêzingen, ferdield

‘Hoe je jezelf als burger

neuropsychiatrie' UMCG,

oer trije dagen yn it winterskoft. De rige wurdt – lykas

weerbaarder kunt maken

André Aleman. Eline van

wenst – holden yn de Koperen Tuin yn Ljouwert en Party-

tegen cybercrime’.

der Beek fertelt oer 'De rol

en Sealesintrum It Haske op ‘e Jouwer.

Prof. dr. André Aleman en

van voeding op groei en

Wimpels foar Ferwert en Hegebeintum
De Fryske Rie foar

helft X-hoogte tekst oer ‘Romeins recht in Context’. De oare lêzing dy deis
wurdt fersoarge troch Rob Bruntink, auteur, sjoernalist en
hoogte =
www.fryske-akademy.nl
ekspert
op it mêd fan palliative soarch: ‘Hopen op het beste,

2x X-hoogte

helft vierkant

de doarpen Ferwert

prof. dr. Eline van der Beek

(metabole) ontwikkeling

Prof. dr. mr. Hylkje de Jong, heechlearaar rjochtsskiednis

slute de rige op freed

tijdens de eerste 1000 dagen

sil op de earste lêzingedei – freed 18 novimber – op ‘e

10 maart. ‘Het senioren

en het risico op ziekten in

brein’ is de titel fan de lêzing

het latere leven'. 

voorbereiden op het slechtste’.

en Hegebeintum. De
wimpels binne oer it

Foar tiisdei 17 jannewaris 2023 steane prof. dr. Hans Mol

algemien ôflaat fan

en dr. Sander Ebbers op it programma. Hans Mol is ûnder

de flagen fan beide

siker midsiuwske skiednis by de Fryske Akademy en sil it

doarpen. 

hawwe oer ‘HigGIS yn de praktyk’. Sander Ebbers, Integrale
Veiligheidskunde & Onderzoeksgroep Cybersafety fan de

wittenskiplik sintrum fan Fryslân

Opjaan en betelje

 Digitaal opjaan en betelje kin fia:
fryske-akademy.nl/akademylêzingen.
Dat kin oant 30 septimber oankommend.
De tagongskaart en it programma wurde heal
oktober 2022 tastjoerd.

vierkant
2x X-hoogte

X-hoogte

2x X-hoogte

elft X-hoogte

www.fryske-akademy.nl

wittenskiplik sintrum fan Fryslân

Fan links nei rjochts:
Bouwe D. van der Meulen,
Gosse van der Plaats,
Deputearre Sietske Poepjes,
Jelle C. Terluin,
Rinse Spits,
mr. Jan T. Anema.

Akademylêzingen 2022-2023

X-hoogte

nije wimpels makke foar

 De lêzingen binne
nei te lêzen op de
thússide fan de
Fryske Akademy
ûnder
fryske-akademy.nl/
genealogy/

63ste jiergong

vierkant
2x X-hoogte

Heraldyk hat ferline jier

Mear lêze?
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FA-ria

Wurkbesites
It is wer allegearre reuring by de Fryske Akademy. Hast
alle wiken stiet der wol in wurkbesite op it programma.
Understeand in greep út de ferskate besites.

Promovendy Campus Fryslân

 Woandei 30 maart kamen promovendy fan de
Campus Fryslân by de Fryske Akademy om yn ‘e
kunde te kommen mei de meiwurkers en it wurk
fan de FA.

BirdEyes

 Ekologyske ûndersikers fan BirdEyes en kultuer
histoaryske en taalkundige ûndersikers fan de
Fryske Akademy hiene in tige ynspirearjende
gearkomste, in útwikseling fan perspektiven op
ien en itselde gebiet.

Utsteld lok

 Tusken 7 maaie en 14 augustus 2022, alle dagen
yn it 100 dagen duorjend kultureel programma
Arcadia, bringt Utsteld gelok fan Leeuwarden
UNESCO City of Literature in nij ferhaal op hiel
tyd in oar, paradyslik plak yn Fryslân. Sjoerd van
Beem lies op 28 maaie Fergetten griente fan Thys
Wadman yn de tún fan de Fryske Akademy.

Wike fan de útwikseling

 Yn it ramt fan de Wike fan de útwikseling wiene
meiwurkers fan de gemeente Ljouwert, Tresoar en
NHL-Stenden op besite by de Fryske Akademy.

Baqonde projekt

 Dosinten fan fjouwer Súd-Afrikaanske universi
teiten kamen by ús op wurkbesite om de útfiering
fan meartalich belied yn heger ûnderwiis te
bepraten. Sjoch ek mar ris nei harren Baqonde
projekt, oer it gebrûk fan ynheemske Afrikaanske
talen yn ûnderwiis baqonde.usal.es

vierkant
2x X-hoogte
X-hoogte
2x X-hoogte

Instituut voor de Nederlandse taal

 2 april wiene kollega›s fan it Instituut voor de
Nederlandse Taal op besite. Wy ha in soad kennis
útwiksele, praat oer gearwurking op it mêd fan
korpora en ynspiraasje opdien foar ús wurk foar
it Frysk.

helft X-hoogte
hoogte =
helft vierkant

Wurkbesite Steate- en Riedsleden

www.fryske-akademy.nl

Amearikaanske besite

 In groep Amearikanen dy’t ôfstamme fan Neder
lanners en Friezen wie mei in Dutch emigration
tour op paad yn Nederlân. Op freed 29 april stie
in besite by de Fryske Akademy op it programma.
Akademymeiwurker Edwin Klinkenberg hat ferteld
oer de Fryske Akademy en syn ûndersyk yn Texas.

 Ien fan de earste besites - nei de stille koroana
tiid - wie de wurkbesite fan de Steateleden
fan de provinsje Fryslân en de Riedsleden fan
de gemeente Ljouwert. Op woansdei 2 maart
waarden ja bypraat oer it wurk fan de Fryske
Akademy yn al syn fasetten.

Netwerk De Verbinding

 It wittenskiplik
Ljouwertersintrum
Netwerk
Verbinding - foarsitten
fanDe
Fryslân
troch boargermaster Sybrand Buma - wie op
besite by de Fryske Akademy. Mei ûnder oare
Campus Fryslân, NHL Stenden en Wetsus waard
praat oer de kânsen fan in akademysk klimaat
foar kennisynstellings, bedriuwen, polityk en
maatskippij. Talint en tagong ta kennis stiet
foarop. In tige ynspirearjende jûn.
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Titus Brandsma hillich ferklearre
Titus Brandsma oan
de widze fan de Fryske
Akademy

Review: hoe wurket twataligens yn it brein en wat moatte wy
dêrmei yn it ûnderwiis?
It European Journal of Psychology of Education hat

Twatalige bern

koartlyn in artikel publisearre fan dr. Evelyn Bosma,

ûntwikkelje

Fryslân hwer myn mem my widze,

taalwittenskipper fan de Fryske Akademy. Yn ‘e mande

dus ien

Hwer as bern ik boarte ha,

mei prof. dr. Elma Blom, dr. Arthur Bakker en Linda

leksikon,

As twatalige

Hwer ’k myn earste wirden útre,

Zenger van Schuppen MSc ûndersocht Bosma hoe’t

dêr't wurden

bern yn de

Fen gjin lânsdou hâld ik sa.

twataligens yn it brein wurket en wat we dêrmei

fan beide talen

moatte yn it ûnderwiis. Dizze review lit sjen hoe't de

mei-inoar

Dit gedicht is fan Titus Brandsma,

wurdskatûntwikkeling fan twatalige bern stipe wurde

ferbûn binne.

waans widze yn Oegekleaster

kin troch 'translanguaging', it doelbewust trochinoar

Yn de Klokhuis-

tusken Hartwert en Boalsert stie.

brûken fan ferskate talen yn it ûnderwiis.

ôflevering oer twataligens

meitsje, dan kinne dy

wurdt dit útlein oan de hân

twa talen inoar prachtich

Brandsma by de oprjochting fan de Akademy, Oranje Hotel Ljouwert, 1938

Hy kaam dêr op 23 febrewaris

2x X-hoogte

elft X-hoogte

wurdferbiningen
tusken talen.

holle in soad
“koerzjettes en
auberzjines binne grienten”

fan dit soarte
tuskentalige
ferbinings oan

1881 op ’e wrâld. Oan de lêste

De wurdskatûntwikkeling fan twatalige bern fertoant wich

fan de boustiennen fan in

fersterkje.

rigel is te sjen dat Fryslân him nei

tige oerienkomsten mei dy fan ientalige bern, mar dat wurdt

hûs. Klokhuis makke de

Yn de review komme

oan it hert lei.

noch wolris oer de holle sjoen. Alle bern bouwe yn har holle

ôflevering nei oanlieding fan

Bosma en har kollega's

As alvejierrige gie er al út Fryslân

in netwurk fan wurden dy't ûnderling mei-inoar ferbûn binne

de Klokhuiswittenskipspriis

ta de konklúzje dat

wei, mar hy hat him dêrnei lange

troch oerienkomsten yn klank of betsjutting. Wat mear fan

dy't yn 2020 wûn waard

'translanguaging' in goede

tiid op alderlei mêden foar it Frysk en syn heitelân ynset.

nimmen, mar syn hegere yn de Roomske Tsjerke lei dêr it

sokke konneksjes, wat better, want dy soargje foar in rappere

troch Evelyn Bosma en

strategy is om dit te

In soad Fryske organisaasjes, wêrûnder It Fryske Gea, wie

near op. Net earder as yn 1941 kaam de post der wol mei de

wurdskatûntwikkeling en in better lêsbegryp.

Naomi Nota.

berikken. 'Translanguaging'

er by belutsen. As Roomsk teolooch waard er ek behelle

beneaming fan Jelle Hindriks Brouwer (1900-1981), dy’t letter

It is dêrom wichtich dat it ûnderwiis net allinnich rjochte

by de bewegingsorganisaasje it Roomsk Frysk Boun (1917-

direkteur fan de Fryske Akademy waard. 

is op it learen fan nije wurden, mar ek op it kreëarjen fan

Dit ynsjoch is krúsjaal

bern ûnderinoar oerlizze te

1997). Fuortdaliks by de oprjochting al waard er skriuwer

ferbiningen tusken dy wurden. Dit kinne je bygelyks dwaan

foar it ûnderwiis, want it

litten yn harren memmetaal,

fan dy feriening. Op de earste gearkomste fan it bûn yn

troch wurden yn ferskate konteksten te brûken of troch

betsjut dat it ûnderwiis

troch se yn de klasse te

de relaasjes tusken wurden sjen te litten ("koerzjettes en

oan twatalige bern him

freegjen hoe't se in bepaald

auberzjines binne grienten").

net allinnich rjochtsje

konsept yn harren eigen taal

Relevant foar it ûnderwiis oan twatalige bern is dat sy yn de

moat op it fersterkjen

beneame soene, of troch se

holle net allinnich ferbiningen kreëarje tusken wurden fan

fan de wurdferbinings

lêze en skriuwe te litten yn

deselde taal, mar ek tusken wurden fan ferskillende talen.

binnen in taal, mar ek op

beide talen. 

augustus 1918 waard it boppesteande fers songen. Yn it
oprjochtingsjier wie it Roomsk Frysk Boun dielnimmer yn it
ûnderwiiskongres fan it Boun fan Frysk-nasjonale Selskippen.
Op dat kongres waard in kommisje gearstald foar it ynstellen
fan in learstoel Frysk oan de Grinzer universiteit. Brandsma
kaam yn dy kommisje, en mei tanksij syn krewearjen by de
Ryksoerheid slagge it om yn 1920 it professoraat yn te stellen.
Troch striderij yn de Fryske Beweging om de beneaming fan
de heechlearaar hinne, rûn de learstoel op ’e non. Brandsma
wie ien fan de kandidaten om it heechlearaarskip op him te

...itwitwurd

: maitiid

Lês mear op 

bit.ly/3yTgpyc

 Yn de útstjoering fan de NPO oer de hillich
ferklearring kamen Pieter Duijff en Nelleke
IJssennagger-van der Pluijm oan it wurd oer de
Fryske Akademy as 'kenniskleaster'. Werom te sjen
op  bit.ly/3G9x95X
 De Fryske Akademy hat ek meiwurke oan de
dokumentêre 'Wat is it wûnder fan Titus Brandsma?'
fan FryslânDOK. Werom te sjen op  bit.ly/3NpjtGf
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Expeditie NEXT grut sukses

X-hoogte

Freed 6 maaie hawwe Jorris Kingma en Ydwine Scarse mei

Expeditie NEXT is it grutste

BabelAR by Expeditie NEXT yn Frjentsjer stien en dat wie

wittenskipsfestival fan

boppe ferwachting!

Europa foar bern en foar

2x X-hoogte

Alle moannen
in nij ...itwitwurd
Nijsgjirrich?

Folgje ús op Facebook en lês moanliks aardige
dingen om te witten oer in nij.... itwitwurd.
facebook.com/FryskeAkademy

kinst bygelyks tapasse troch

harren nijsgjirrige âlden

helft X-hoogte
hoogte =
helft vierkant

Alle 6000 tickets foar it festival wiene ferkocht - 18-plussers
www.fryske-akademy.nl
moasten
entree betelje, bern moasten tickets reservearje

of begelieders. Witten
wittenskiplik sintrum fan Fryslân
skippers, ûndersikers,

- dat it wie goed drok op it festival. De hiele dei wiene der

universiteiten, hegeskoallen

non-stop bern om it BabelAR spultsje mei-inoar te spyljen op

en wittenskipsmusea út

ien fan de trije tablets. Derneist waard BabelAR ek delladen yn

hiel Nederlân kamen nei

de store om thús fierder te spyljen. Dêrnjonken hawwe Jorris

Frjentsjer. Oan de hân fan

en Ydwine in soad oer meartaligens praat en útlizze kinnen

seis tema's giene de bern

wat de Fryske Akademy en Mercator dogge (oan minsken fan

op aventoer. 

sawol yn as bûten Fryslân).
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Aginda
De neikommende gearkomstedata

 Sneon 8 oktober 2022

wiene bekend op it stuit fan it

Lêzing Genealogysk Wurkferbân.

gearstallen fan dit nûmer fan Ut

'Rekkens feanbaas Van der Sluis'

de Smidte. Hâld ek de aginda op ús
thússide, fryske-akademy.nl yn ‘e
rekken en sjoch op ús Facebook en

 Sneon 8 oktober 2022
13.00 oere: 'Sympoasium Houtfeart

Twitter foar aktueel nijs oangeande

en houthannel yn de 18de iuw' –

aktiviteiten.

Wurkgroep Maritime Skiednis, Campus

14.00 oere: Akademydei, Westcord WTC
Expo, Ljouwert
 Woansdei / freed 14-16 sept. 2022
The 2nd Conference on Frisian
Humanities, Ljouwert
 Sneon en snein 16-17 sept. 2022

 Freed 28 oktober 2022
Lanboukundich Wurkferbân - lêzing
mei Deputearre Klaas Fokkinga,
Lânboukundich Museum Ljouwert
 Sneon 29 oktober 2022
Lêzing Genealogysk Wurkferbân 'Stambeam van Sinderen', Ljouwert

Friezen-kongres, Ljouwert/Dokkum
 Sneon 17 septimber 2022
Mienskiplike ekskursje Genealogysk
Wurkferbân en NGV

 De Fryske Akademy is fan
1 oant en mei 14 augustus
ticht.

De jierlikse Akademydei wurdt dit jier holden op freedtemiddei 16 septimber yn
it Westcord WTC Hotel yn Ljouwert. By dit nûmer fan Ut de Smidte is in spesjale
útnûging ynsletten mei it programma foar dizze middei. Wy hoopje in soad
leden en stipers te treffen op ús 84ste Dies Natalis!

Conference on Frisian Humanities

fan Joep Leerssen mei de titel: 'Minor

Fan 14 oant en mei 16 septimber is

languages negotiating the rise and fall

de Twadde konferinsje fan de Fryske

of the Public Sphere'. 

geasteswittenskippen. It tema is Fear
middeis van 13.15 - 17.00 oere, is frij
tagonklik foar leden en stipers. Op it
programma stiet û.o. de keynote lêzing

Ried fan Tafersjoch
Foarsitter: Seerp Y. Leistra
Heechleararen
Amsterdam (UvA):
prof. dr. Arjen Versloot
Utert: prof. dr. Hans Van de Velde
Direkteur-bestjoerder
dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm

Opjaan?

Ut de Smidte fan de Fryske Akademy
blêd foar leden en stipers
Stipersbydrage
De stipersbydrage foar 2022 is op
syn minst € 25,00. Foar stipers yn it
bûtenlân en foar studinten binne de
bedraggen respektivelik € 35,00 en
€ 20,00. It opsizzen fan it stiperskip
moat fóár 1 desimber skriftlik trochdien
wurde oan de stipersadministraasje fan
de Fryske Akademy.
Redaksje Aukje Holtrop
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
Foarmjouwing, opmaak en print
GPNo, De Jouwer

 Opjaan foar de Akademydei
en/of it middeisprogramma
fan tongersdei 15 septimber
kin fia ús webstee
fryske-akademy.nl/form/
akademydei.

Foto’s
Fryske Akademy / Hindrik Sijens en
Ydwine Scarse. Natalia Balanina, Het
Hoge Noorden / Jacob van Essen, Tineke
Hartman, Peter de Jong.
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Kolofon

Akademydei & Conference
on Frisian Humanities

krêft. It programma op tongersdei,

www.fryske-akademy.nl

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

Fryslân, Ljouwert
 Freed 16 septimber 2022

Wittenskiplik sintrum fan Fryslân

wittenskiplik sintrum fan Fryslân

