46ste jiergong / nûmer 1-2 /simmer 2012

Ut de Smidte
Wurdboek

3

It Wurdboek fan de Fryske
taal is mei diel 25 ôfsletten.

Universiteit

De Vrije Fries dizze kear
oer de opheffing fan de
Frjentsjerter universiteit.

8

Literatuer

12

Taalkunde

16

De Fryske Akademy en Huygens It Taalkundich Wurkferbân
ING dogge in ûndersyk nei de
organisearret de fyfde Dei
kwaliteit fan literatuer.
fan de Fryske Taalkunde.

Grut Europeesk lânskipskongres

Drs. Jan-Meinte
Postma nij lid
Rie fan Tafersjoch
Drs. Jan-Meinte Postma folget drs. Hans Bronneman op yn de Rie fan Tafersjoch fan de
Fryske Akademy. Bronneman hat yn de simmer
fan 2011 ôfskie naam, omdat syn termyn as lid
derop siet.
Jan-Meinte Postma is 64 jier en wurket as enerzjygesant by it Ministearje fan Ekonomyske
Saken. Hy studearre Sosjale Wittenskippen en
Filosofy yn Grins en Bedriuwskunde yn Rotterdam en Delft. Fierder is Postma bestjoerlik aktyf
yn de Stichting Alde Fryske Tsjerken, Stichting
Haersma de With, Museum Belvedere, Stichting
Culturele Herdenkingen in Fryslân en de VVD .

De dunen op Skylge.

It 25ste twajierlikse kongres fan de Permanent European Conference for the Study of the
Rural Landscape (PECSRL) wurdt fan 20-24
augustus 2012 yn Fryslân holden. It PECSRLbestjoer hat de Fryske Akademy frege om dit
kongres yn 2012 yn Nederlân te organisearjen. De organisaasje fan dit ynternasjonale
wittenskiplike kongres is yn hannen fan dr.
Jacob van der Vaart fan de Fryske Akademy. De
Waddenacademie, dy’t ek yn Ljouwert fêstige
is, is mei-organisator. De Provinsje Fryslân
hat finansjele stipe tasein om dit kongres
mooglik te meitsjen. It kongres wurdt holden
yn Ljouwert en op Skylge.

Fûneminteel en tapast lânskipsûndersyk

De klam fan it PECSRL-kongres leit op fûneminteel en tapast lânskipsûndersyk; dêrby krije
belieds- en behearsfraachstikken yn it ferline,
fan hjoed-de-dei en fan de takomst ek omtin-

ken. De titel fan dit 25ste kongres is Reflection
on landscape change: the European perspective. Tema’s dy’t yn 2012 oan de oarder komme
sille, binne: it plattelân en de ferstedsking,
kustlânskippen, lânskip en toerisme, lânskip
en enerzjy, lânskip en natoerûntwikkeling,
publike partisipaasje yn ûndersyk, belied en
behear fan lânskippen, teoretyske aspekten
fan lânskipsferoaring en ynnovative metoaden
en techniken yn lânskipsûndersyk.

Europeesk netwurk

Der wurde dit jier tusken de 150 en 200 dielnimmers ferwachte, út in ferskaat oan Europeeske
lannen. Hja binne de earste twa kongresdagen
yn Ljouwert en hâlde har dwaande mei lêzings
en temadiskusjes. De tredde kongresdei is
reservearre foar in fjouwertal ferskillende
ekskurzjes yn Noard-Nederlân. Hjirby kinne
de dielnimmers yn ’e kunde komme mei it
ferskaat yn it lânskip yn dit part fan ús lân en
mei de wize hoe’t oplossings socht wurde foar
fraachstikken oangeande it lânskip. De lêste
twa dagen giet it kongres fierder op Skylge,
mei op ’e nij ferskate sprekkers en presintaasjes. It seit himsels dat dan benammen it
tema kustlânskippen en eilannen it nedige
omtinken krije sil.

Sjoch foar mear ynformaasje oer it kongres en it
programma op: www.pecsrl2012.com

De Permanent European Conference for the
Study of the Rural Landscape (PECSRL) is in
sûnt 1957 besteand Europeesk netwurk fan
lânskipsûndersikers. It hat op dit stuit goed 500
leden, út mear as tritich Europeeske lannen. It
ferskaat oan eftergrûnen draacht deroan by, dat
de konferinsjes stimulearjend binne foar elk dy’t
him dwaande hâldt mei it ferline, it hjoed en de
takomst fan it lânskip yn Europa.

Freed 14 septimber:

Akademy-dei 2012

De jierlikse Akademy-dei wurdt dit jier holden
op freed 14 septimber. Elkenien is fan 14.00
oere ôf wolkom yn kongres- en stúdzjesintrum
It Aljemint fan de Fryske Akademy, oan de
Doelestrjitte yn Ljouwert. Yn augustus krije de
leden en stipers fan de Fryske Akademy noch
in spesjale útnoeging foar de gearkomste, mei
dêryn opnaam it programma fan de middei.
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Oan de stipers fan de Fryske Akademy
Achte stipers,
It is al wer in moai skoft lyn, dat jimme as stipers fan de Fryske Akademy it lêste nûmer fan
Ut de Smidte krige hawwe. Mooglik dat jimme wolris tocht hawwe: ‘Soe de Akademy dêrmei
ophâlden wêze?’
Mei dizze brief wol de Fryske Akademy jimme yn it foarste plak syn ekskuses oanbiede foar
it sa lang net ferskinen fan Ut de Smidte. It mei dúdlik wêze, dat de Fryske Akademy it tige
fan belang achtet om mei syn stipers yn kontakt te bliuwen. Jimme foarmje ús maatskiplik
draachflak, dêr’t wy yn ús wurk net sûnder kinne. Sa’n lange stilte fan ús kant hie dan ek net
wêze moatten.
Troch de drokte en it tanimmen fan it wurk moatte wy ús besinne op de fraach, hoe’t wy
fierder sille, en dat jildt ek foar de kontakten mei de stipers. Wy binne op dit stuit oan it
besjen, hoe’t wy op in moderne(re) wize oan de kontakten mei jimme as stipers stal jaan
kinne. It seit himsels, dat wy dat foaral ek op in goede en ferantwurde wize dwaan wolle. Dat
wol sizze, op in wize dy’t oan ’e iene kant rjocht docht oan it grutte belang fan jimme as ús
efterban en dy’t oan ’e oare kant oanslút by de finansjele en personiele mooglikheden fan
dit stuit én by de mooglikheden dy’t der hjoed-de-dei op it mêd fan kommunikaasje
allegearre binne. Om fan dat lêste in foarbyld te neamen: begjin dit jier binne wy mei it
kommunikaasjemedium Twitter út ein set, dêr’t jimme op side 16 fan dit nûmer fan
Ut de Smidte mear oer lêze kinne.
Fansels is it net de bedoeling om tenei mar allinne mear op digitale wize mei jimme te
kommunisearjen. Wy witte en begripe, dat net elkenien in kompjûter hat en dat der altyd
stipers binne, en bliuwe, dy’t de foarkar jouwe oan kommunikaasje op papier, en dêr wolle
wy yn ús plannen mei rekkenje.
Wy binne der tige wiis mei, dat jimme it wurk fan de Fryske Akademy de jierren lâns stipe
hawwe, en wy hoopje dat jimme dat yn de takomst ek dwaan wolle. Fansels wolle wy jimme
dêrom ek op ’e hichte bringe en hâlde fan ús wurk. Mar de foarm wêryn kin yn ’e heine
takomst dus wol wat feroarje. Yn it folgjende nûmer fan Ut de Smidte ferwachtsje wy dêr
mear oer fertelle te kinnnen. En ik sis jimme hjirby ta, dat jimme net wer sa lang op in ‘teken
fan leven’ fan ús kant hoege te wachtsjen as yn de ôfrûne tiid.
Mei rju achtinge,
foar de Fryske Akademy,
Prof. dr. Reinier Salverda, direkteur-bestjoerder

Kopij ynstjoere
Wy stelle it tige op priis as jo saken oan ús trochjouwe dy’t fan belang wêze kinne foar in grut
part fan de stipers en dy’t in dúdlike bân mei it Akademywurk hawwe. As it heal kin krije wy dy
teksten graach oanlevere yn it Frysk.
Jo kinne jo bydrage per e-post stjoere oan redaksje@fryske-akademy.nl,
of mei de gewoane post mei fansels ek: Ut de Smidte, Postbus 54, 8900 AB Ljouwert.

Wurdboek fan de Fryske taal ôfsletten
Op 11 novimber 2011 waard in sympoasium
organisearre ta gelegenheid fan it reekommen
fan it Wurdboek fan de Fryske taal (WFT) en
de presintaasje fan it 25ste en lêste diel.
De sprekkers op dizze feestlike gearsit
wienen prof. dr. G. Williams (Université de
Bretagne-Sud, Lorient, France; President of
the European Association for Lexicography
(EURALEX)), prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg
(Emearitus-heechlearaar Lexicologie oan de
Universiteit Leiden; âld-direkteur Instituut
voor Nederlandse Lexicologie (INL) te Leiden),
dr. H. Bartels (Sorbisches Institut e.V.,
Zwiegstelle für niedersorbische Forschungen.
Cottbus, Deutschland) en P. Boersma (Fryske
Akademy, einredakteur fan it WFT). Hja gongen
yn harren lêzingen yn op aspekten oangeande
de leksikografy fan lytse talen en de takomst
fan de wurdboekskriuwerij.

Einredakteur Piter Boersma joech dêrnei it
earste eksimplaar fan diel 25 oan dr. Jaap van
der Bij, foarsitter fan de Ried fan de Fryske
Beweging. It wie ûnder oaren de Fryske Beweging dy’t krewearre hat foar de oprjochting fan
de Fryske Akademy en foar it ta stân kommen
fan it wurdboek. Troch it earste eksimplaar
oan de Bewegingsried oan te bieden, woe de
Akademy dêr by stilstean.

Fan v oant en mei z

Diel 25 fan it wurdboek rint fan v oant en mei
z. De letters v, x en z befetsje amper of gjin
lemma’s, de letter w lykwols nimt fierhinne
it grutste part fan it boek yn. Fierder yn dizze
útjefte in oersjoch fan alle persoanen dy’t oan
it ta stân kommen fan it WFT meiwurke hawwe
en in ferbettere en oanfolle boarnelist. Neist
in papieren ferzje yn 25 dielen is sûnt 2010
ek in digitalenien online. Dy is te finen op
www.fryskwurdboek.nl of gtb.inl.nl.

Wurdboek fan de Fryske taal/Woordenboek
der Friese taal, 25
Redaksje: A. Dijkstra, P. Duijff, F.J. van der
Kuip en H. Sijens. Einredaksje: P. Boersma
582 siden, Akademy-nûmer 1055.
ISBN: 978-90-6273-887-8
Ferkeappriis: € 75,00

Publikaasjes
Een Friezin vol muziek.
Aafke Komter-Kuipers (1876-1943)
- Jurjen Vis
- 151 siden
- Akademy-nûmer 1050
- ISBN: 9-789062-738687
- Ferkeappriis: € 29,50
Aafke Komter-Kuipers wie in bûtengewoan talintearre pianiste, klavesiniste, komponiste en musikologe.
Hja wie de Fryske saak en foaral de
Fryske muzyk tige tagedien.
Biograaf Jurjen Vis set har yn it
ljocht fan har tiid en brûkte dêrfoar
har korrespondinsje mei bekende
Friezen as Geert Wumkes, Jelle
Samle fersen D.A. Tamminga
Brouwer en Fedde Schurer.
- Besoarge fan Tineke SteenmeijerWielenga en Jelle Krol
- 743 siden
Problems and Possibilities of
- Akademy-nûmer 1046
Computational Humanities
- ISBN: 9-789033-009556
-R
 ené J. Jorna, Kecheng Liu
- Ferkeappriis: € 55,00
en Niels R. Faber (red.)
- 254 siden
De dichter Douwe Tamminga (1909- Akademy-nûmer 1053
2002) begûn yn de tritiger jierren
mei it publisearjen fan gedichten,
- ISBN: 9789490719005
dy’t in grutte foarmfêstens en
- Ferkeappriis: € 9,60
behearsking fan de Fryske taal yn
Yn Problems and Possibilities of
Computational Humanities steane al syn fasetten toane. It wurk fan
goed 30 lêzingen dy’t holden binne Tamminga wurdt wat nivo en tematyk oanbelanget, gauris ferlike mei
op it 13de ICISO-kongres, International Conference on Informatics dat fan Nijhoff en Hoornik en heart
ta de hichtepunten fan de Fryske
and Semiotics in Organisations
dichtkeunst fan de 20ste ieu.
(4-6 july 2011).

Tussen Hemsterhuis en Grimm.
Joast Hiddes Halbertsma als
taalkundige
-A
 nthonia Feitsma (1928-2009).
Besoarge fan Els van der
Geest, Frits van der Kuip en Jan
Noordegraaf
- 298 siden
- Akademy-nûmer 1060
- ISBN: 978-90-6273-895-3
- Ferkeappriis: € 25,00
Libben en wurk fan de taalkundige, skriuwer en dûmny Joast
Hiddes Halbertsma (1789-1869)
hawwe hieltyd wer de oandacht
lûke kinnen, sawol yn Fryslân as
dêrbûten. Yn de jierren 1994-2003
hat Tony Feitsma (1928-2009), by
har libben heechlearaar Frysk oan
de Vrije Universiteit fan Amsterdam,
wiidweidich ûndersyk dien nei
dizze breed oriïntearre taalgelearde
en dêrfan yn in rige fan publikaasje
ferslach dien. Yn de bondel Tussen
Hemsterhuis en Grimm. Joast
Hiddes Halbertsma als taalkundige
is in oantal fan har belangrykste
stikken oer Halbertsma gearbrocht.

Meerwaarde gebruik Stadsfries
en Fries in en door de gemeente
Leeuwarden
- Janneke Spoelstra en Tjallien
Kalsbeek, û.b.f. prof.dr. René Jorna
- 34 siden
- ISBN - Ferkeappriis: fergees
In ûndersyksrapport dat skreaun
is yn opdracht fan de gemeente
Ljouwert, om te sjen nei de mooglikheden fan it beskermjen en
stimulearjen fan it Frysk en Stedfrysk. Dêrby is ek sjoen nei foarbylden fan oare (Europeeske) stêden.

Multilingualism in secondary
education : A case study of the
province of Fryslân and the Basque
Autonomous Community
- Truus de Vries en Elizabeth
Arocena Egaňa
- 58 siden
- ISBN 978-94-90719-05-0
- Ferkeappriis: fergees
In ûndersyksrapport nei meartalichheid yn it ferfolchûnderwiis, wêrby’t
de situaasje yn Fryslân ferlike wurdt
mei dy yn Baskelân (Spanje).
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Fon Jelde: Bondeling artikels Dirk Jan Henstra

It Beaken

In skoftke tebek is yn Grins in nije publikaasje op it mêd fan de midsieuske Fryske
skiednis presintearre. It gie om in bondeling fan artikels fan Dirk Jan Henstra, dy’t
troch âld-Akademy-meiwurker Anne Tjerk
Popkema besoarge is ûnder de titel Fon jelde.
Opstellen van D.J. Henstra over middeleeuws
Frisia. It earste eksimplaar is troch Henstra
sels oanbean oan prof. dr. D.E.H. de Boer
(Rijksuniversiteit Groningen), dy’t yn 2000
Henstra syn promotor wie. Yn syn taspraak
hie De Boer alle lof foar it wichtige en baanbrekkende wurk fan Henstra troch de jierren
hinne en sei er dat er bliid wie dat al dat wurk
no yn ien moaie bân gearbrocht is.

Nei’t de publikaasje fan It Beaken al in
skoftsje stillein hie, pakt de redaksje fan
it tydskrift fan de Fryske Akademy mei
in dûbeldnûmer no de tried wer op. Yn in
redaksjoneel neiwurd biedt de redaksje de
oprjochte ferûntskuldigings oan, oan abonnees én auteurs. Yn 2012 sil alle war dien
wurde om de efterstân oangeande it útkommen fan Beaken-nûmers yn te rinnen.
De dûbeljefte 3/4 fan 2010 befettet nijsgjirrige bydragen fan:
• Jan Huisman: Beeldvorming en identiteit in
het laatmiddeleeuwse Friesland;
• J .R.G. Schuur: Het ontstaan van de Zeventien
Keuren en Vierentwintig Landrechten;

•P
 hilippus Breuker: Pieter Boeles, samler fan
almenakken mei Fryske stikjes;
• Eric Hoekstra: Reade wurdfolchoarder
en dêrmei gearhingjende aspekten yn
17e-ieusk Frysk. In ûndersyk nei de tiidwurdkloft yn Gysbert Japicx syn ‘Yen suwnerlinge
forhânlinge Fen it Libben In fenne Deade’;
• Joshua Bousquette & Todd Ehresmann:
West Frisian in Wisconsin: A historical
profile of immigrant language use in
Randolph Township.
Neist de artikelbydragen steane der ek in
oantal besprekken yn dizze ôflevering. De
dissertaasje fan Han Nijdam, Lichaam, eer
en recht in middeleeuws Friesland. Een studie

naar de Oudfriese boeteregisters (2008)
wurdt besprutsen fan Henk D. Meijering. Piet
Hemminga resinsearret de twadde dissertaasje fan Lammert Gosse Jansma, Engelen
in Oudehorne (2010) en Joke Corporaal lit har
ljocht skine oer de dissertaasje/biografy dy’t
Johanneke Liemburg skreau oer Fedde Schurer, Biografie van een Friese Koerier (2010).

Looper, B., e.o., It Beaken, Tydskrift fan
de Fryske Akademy. Jiergong 72, 2010,
nûmer 3-4. 155 siden. Priis € 45,00 foar in
abonnemint.

Genealogysk Jierboek 2011
Rynsk omtinken foar Starum

Yn 2011 waard it 950-jierrich jubileum fan
de stêd Starum betocht. It jierboek jout mei
in genealogysk en in heraldysk artikel rynsk
omtinken oan de stêd Starum, syn ynwenners
en sarken.

Jierrenlange stúdzje

Jan de Vries hat in jierrenlange stúdzje nei
santjinde-ieuske Starumers no útwurke.
Direkte oanlieding wiene de sarken yn ’e
Nikolaastsjerke dy’t yn 2009 oan it ljocht
kamen en doe ek beskreaun binne. Yn sân
parentelen fan de Starumers Sackle Jellesz,
Jacob Imes, Jelle Hotjes, Tetman Fockes,
Symen Pieters, Andries Oudewagen en Gerrit
Reynersz wurdt de skiednis fan ’e boppelaach

R.J. Broersma beskriuwt de rike heraldyk dy’t
op ’e Starumer sarken (en op it oargel) oerlevere is. Dat rint fier útinoar: fan hiel simpele
hânmerken yn in wapenskyld ta folsleine
alliânsjewapens. Fan al dy wapens is in ôfbylding opnommen en sa wurdt goed sichtber
dat de heraldyk fan dizze stêd in skiednis
hat dy’t hjir en dêr ôfwykt fan dy op it fierdere
Fryske fêstelân.
Onno Hellinga (†) en Paul N. Noomen
besoargen dit jier de Genealogia Ayttana. De
genealogy giet werom op in manuskript fan
likernôch 1575, in oersjoch fan ’e sibben fan
Viglius van Aytta dy’t yn ’e beneaming kamen
foar in beurs foar it Collegium Viglianum yn
Leuven. Sa’n bytsje alle neikommelingen,
inkelde hûnderten, fan de sechtjin betoerpakes en betoerbeppes fan Viglius komme

yn it stik yn harren genealogyske gearhing oan
’e oarder. It stik is rynsk
annotearre: fan eltsenien
is neigien wat de boarnen
dy’t wy tsjintwurdich ta
ús foldwaan hawwe, oars
noch oer harren meidiele.
De Fryske Rie foar Heraldyk bringt, njonken
it neamde artikel oer
wapens te Starum, fiif
nije famyljewapens en
wapens en flaggen fan de doarpen Easthim
en De Pein.

Brouwers, Ype, Anne Hielke Lemstra, Reid
van der Ley †, Pieter Nieuwland en Jarich
Renema; heraldysk meiwurker Rudolf J.
Broersma (red.), Genealogysk Jierboek
2011, Fryske Akademy/Afûk, Ljouwert,
2011, 331 siden, Akademy-nûmer 1059,
ISBN 978 90 6273 889 2. Priis: € 29,95.

Akademy-publikaasjes kinne jo keapje fia
www.afuk.nl

www.fryske-akademy.nl

It giet by Fon jelde (Aldfrysk foar: ‘oer jild’)
om de wichtichste stikken dy’t ekonomysk
histoarikus Dirk Jan Henstra publisearre - foar
in wichtich part yn It Beaken - yn de tsien jier
nei it ferskinen fan syn dissertaasje The Evolution of the Money Standard in Medieval Frisia,
yn 2000. Yn achttjin haadstikken wurdt in grut
ferskaat oan ûnderwerpen behannele, lykas
de Fryske greveskiednis, boarnedatearring,
de ûntjouwing fan regionale jildsystemen
en ûntginningsskiednis. Al rinne de ûnderwerpen bot útinoar, dochs is der in wichtige
ferbinende faktor: it ekonomysk-histoaryske
útgongspunt dat Henstra mei syn dissertaasje ynnaam en yn de jierren dêrnei hieltiten
fierder útboud hat, foarmet de grûnslach fan
al syn letter histoarysk ûndersyk. It is benam-

Rynske útjefte

Ferskate stikken yn Fon jelde dy’t earder yn
in oare taal ferskynd wienen, binne oerset,
sadat de hiele bondel Nederlânsktalich is.
Der is ek in wiidweidich register oanlein op
alle nammen en ekonomyske en histoaryske termen. It boek hat ferskate taheakken,
mei ûnder oaren in wiidweidige list fan midsieuske Noard-Nederlânske munten, in folslein
oersjoch fan de Frankyske en Roomske keningen en keizers oant 1500 en genealogyske
skema’s dy’t de greeflikheid yn Wester- en
Easterlauwersk Fryslân yllustrearje. Fierder is
it boek mei hurd kaft útjûn en rynsk foarsjoen
fan kleure-yllustraasjes. It giet dan benammen om ôfbyldings fan munten, argyfstikken,

kaarten en grafiken. Fan de wichtichste
midsieuske Fryske muntsoarten binne gâns
moaie foarbylden opnaam, dy’t gauris spesjaal
foar de bondel op ’e nij fotografearre binne.
It boek biedt dêrmei ek in moai oersjoch fan
de midsieuske munten fan Fryslân. Mei rjocht
neamde prof. D.E.H. de Boer by it oannimmen
fan it earste eksimplaar fan Fon jelde dan ek
‘de nijste pearel oan de kroan fan de Fryske
skiedskriuwing’.

Nije monografy

Sûnt Fon jelde hat Henstra fierder wurke oan
syn nijste monografy: Friese graafschappen
tussen Zwin en Wezer. Yn dat boek beskriuwt
Henstra de greeflike skiednis fan Frisa tusken
700-1200 nei Kristus. Op meinimmende wize
giet er yn op de fraach hoe’t it sa barre koe
dat, oars as yn alle oare West-Europeeske
lannen, it greeflike bestel yn Frisia gjin foet
oan de grûn krije koe. In wier pionierswurk,
dat wer besoarge is troch Anne Tjerk Popkema. It is yn juny 2012 útkaam by Van Gorcum.

D.J. Henstra/A.T. Popkema (red.), Fon jelde.
Opstellen van D.J. Henstra over middeleeuws Frisia. Groningen (2010). Barkhuis
Publishing. XV, 370 siden. Bûn, hurd kaft,
yllustrearre (foar in grut part yn kleur), mei
register. Akademy-nûmer 1040, Estrikken/Ålstråke 87. ISBN 9789077922804.
Priis: € 59,00.

‘Tûzenpoat en trochsetter’ Boek oer 90-jierrige dr. Bernard Smilde
Dr. Bernard Smilde, lid fan de Fryske Akademy en aktyf yn de Musikologyske Wurkgroep,
waard op sneon 28 jannewaris ferrast mei
in boek oer him ta gelegenheid fan syn 90ste
jierdei, dy’t er op 23 jannewaris fiere mocht.
De feestlike boekpresintaasje waard holden
yn de Grutte Tsjerke yn Ljouwert.

Alsidich en warber

Yn it boek Dr. Bernard Smilde: tûzenpoat
en trochsetter steane fyftjin bydragen fan
promininte skriuwers oer ûnderwerpen dy’t
de alsidige en warbere teolooch, muzykwittenskipper, komponist, frisist, oersetter en
dichter by de ein hân hat, en oer de betsjutting dêrfan. Om in pear bydragen te neamen:
‘Jo giene oer de ieuwen wiid mei generaasjes

troch de tiid; De kertierstaat fan Bernard Smilde’, troch Cor Waringa, ‘Mei sterk besiele stim;
Smilde as dichter en berimer’, troch Jacobus
Knol, en ‘Wizen út boeken: oer Gysbert Japix’
lieten; It plak fan Smilde yn it ûndersyk’, troch
Philippus Breuker. It boek wurdt kompletearre mei in bibliografy fan Smilde en listen
mei komposysjes en bewurkingen en mei
syn berimingen en oersettingen.
Jan Breimer en Jan Dirk Wassenaar (red.),
Dr. Bernard Smilde: tûzenpoat en trochsetter, Protestantse Pers/Uitgeversgroep
Jongbloed, It Hearrenfean, 224 siden, mei
yllustraasjes, ISBN 978-90-8525-034-0.
Akademy-nûmer: 1057; Priis: € 24,95

Dr.
Bernard
Smilde
tûzenpoat
en
trochsetter

ûnder redaksje fan
Jan Breimer en Jan Dirk Wassenaar
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Fan Viglius van Aytta (1507-1577) is in oersjoch
oerlevere fan foarâlden en harren neiteam. Yn
in mânske bydrage is dy Genealogia Ayttana
no besoarge en foarsjoen fan annotaasje. It
docht bliken dat it neamde oersjoch fierhinne
betrouber, en foar de ûndersiker dus ynformatyf, is. Mei in hânfol famylje- en doarpswapens wurdt de útjefte ôfrûne.

fan ’e stêd sketst. Dêr wie earder noch net
folle oan dien. Nei Hylpen is dêrmei it twadde
Suderseestedsje tagonklik makke. Wat opfalt
is hoefolle ynformaasje oer Starumers út de
argiven fan ûnder oare Amsterdam byinoar
swile wurde koe.

Grut ferskaat

men fanwegen dat fernijende perspektyf
dat Henstra der faak yn slagge is om in nije
yngong of oplossing foar in âlder wittenskiplik
probleem te bieden. Krekt dy ekonomyske
skiednis fan it Frisia fan de iere en hege
midsieuwen is ommers ek sa nijsgjirrich: as
ien fan de earste gebieten krige Frisia - mei
plakken as Dorestat, Utrecht en Domburg ien
fan de grutste spilers yn de West- en NoardEuropeeske hannel fan it earste millennium
- in jildstelsel. Om’t de Friezen gjin sintraal
bewâld hiene, koe dat jildstelsel him neffens
de eigen wetten fan fraach en oanbod
ûntjaan - in folslein unyk gefal yn Europa.
Dy unike sitewaasje hat it startpunt west foar
de rige ûndersiken dy’t Henstra oer de Fryske
midsieuske skiednis skreaun hat.

Utjeften

Fjochtsje, bidde en ferplege

Proefskrift Anne Dykstra

Fan ’e hân fan Akademy-histoarikus prof. dr.
Hans Mol is ferskynd de monografy Vechten,
bidden en verplegen. Twaalf opstellen over
de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden. Fjochtsje, bidde en ferplege wiene de
haadaktiviteiten fan de midsieuske ridderen hospitaaloarders. Se waarden stifte yn
de tolfte ieu om pylgers op te heinen en te
beskermjen yn it Hillich Lân, mar ek ynset
om de fijannen fan de kristenheid te bestriden. Dêrtroch wûnen se besittingen yn hiel
Europa, wat harren ta machtige bruorskippen
makke.

J.H. Halbertsma als lexicograaf
J.H. Halbertsma als lexicograaf; Studies over
het Lexicon Frisicum (1872), is it proefskrift
dêr’t Akademy-leksikograaf Anne Dykstra
(1949) ferline simmer op promovearre oan
de Universiteit van Amsterdam. Joast Hiddes
Halbertsma (1789-1869) hat him yn syn lange
libben mei in protte ûngelikense saken
dwaande holden. Fan berop wie er mennistepreker, mar hy hie oan folle mear dingen
niget as allinnich oan teology. Yn syn wurk
steane taal en kultuer gauris sintraal. Hy
ynteresearre him foaral foar it âldere Nederlânsk en foar it Frysk yn al syn histoaryske en
geografyske fasetten.
Under de bedriuwen troch hat Halbertsma
in grut part fan syn wurksume libben bestege oan it Lexicon Frisicum, in wurdboek
dêr’t er net inkeld it Frysk fan syn tiid yn
beskreau, mar ek it Aldfrysk, en it Noard- en
East-Frysk, dat yn Dútslân sprutsen waard.
As ferklearjende taal brûkte er it Latyn.
Frysk ûnmisbere skeakel
Halbertsma wie fan betinken dat de taallearden fan syn tiid it Frysk net genôch behellen
yn ’e ferlykjende taalwittenskip, doedestiids

Doe’t Halbertsma yn 1869 ferstoar, wie it
Lexicon Frisicum noch lang net klear. Yn 1872
hat syn soan Tjalling it part dat klear wie, it
trajekt A - Feer, útjûn. Dêrmei hat er winliken
de oanset jûn ta de leksikografy fan it Nijfrysk.
Hoewol’t it Lexicon Frisicum tige wichtich
is foar de stúdzje fan it Frysk, wie der oant
no ta noch gjin breed opsette stúdzje nei
it ûntstean, de eftergrûn en de ynhâld fan
Halbertsma syn ûnfoltôge wurdboek. Anne
Dykstra behannelet yn dit Nederlânsktalige
boek in grutte hoemannichte ûnderwerpen
dy’t mei it Lexicon Frisicum te krijen hawwe.
Hy jout it Lexicon Frisicum in plak yn ’e
njoggentjinde-ieuske leksikografy, ûnder
oaren troch ferlikingen mei it Deutsches
Wörterbuch fan ’e bruorren Grimm en mei
it Woordenboek der Nederlandsche taal fan
Matthias de Vries.

Dr. Anne Dykstra studearre Ingelske en
Fryske taal- en letterkunde en is sûnt 1983 as
leksikograaf ferbûn oan ’e Fryske Akademy.
Hy wie redakteur fan it Frysk-Ingelsk wurdboek/Frisian-English dictionary (2000), dat
troch in protte Fryske lânferhuzers yn Kanada
en Amearika oankocht waard. Dêrnjonken
wie er mei-redakteur fan it Wurdboek fan de
Fryske taal en fan it Omkearwurdboek fan de
Fryske taal (1987, 1992).

Dijkstra, A., J.H. Halbertsma als lexicograaf. Studies over het Lexicon Frisicum
(1872). Afûk, Ljouwert, 2011, Akademynûmer 1052, 343 siden, ISBN 978 90 6273
876 2, Priis: € 32,50.

Lange oanrin, koarte sprong

Lange oanrin, koarte sprong is de titel fan it boek fan Koen Zondag (âld-beliedsmeiwurker twataligens GCO/MSU
Fryslân) dat presintearre waard op in sympoasium op freed 9 desimber 2011 yn It Aljemint.
De earste lêzing waard fersoarge troch drs.
Pieter Duijff, wittenskiplik meiwurker by de
fakgroep Taalkunde fan de Fryske Akademy: ‘Nei de sprong it ankel ferkloft, oer de
beneaming fan lichemsdielen yn it Frysk’.
De twadde ynlieder wie prof. dr. Sieneke
Goorhuis-Brouwer, emearitus heechlearaar
fan de Rijksuniversiteit Groningen en spesjalisearre yn spraak- en taalsteurnissen by
bern. Har lêzing gong oer: ‘Experimenten met
tweetalig onderwijs’.
Koen Zondag hold as ynlieding op de útrikking fan it earste eksimplaar fan syn boek in

www.fryske-akademy.nl

lêzing mei as titel ‘It wurdt in hiele toer’.
De earste eksimplaren fan de publikaasje
waarden dêrnei oanbean oan Geart H. Vledder (âld-direkteur fan it Pedagogysk Advysburo fan de Fryske Akademy) en dr. Geart
Benedictus (earder lid fan Provinsjale Steaten
fan Fryslân en fan de Earste Keamer).
Muzyk en sang waarden fersoarge troch it
Damwâldster Keamerkoar en Canzone ûnder
lieding fan Jaep Meems.
Lange oanrin, koarte sprong ferhellet oer
de skiednis fan it twatalich beuker- en leger
ûnderwiis yn Fryslân. Yn it boek wurdt mei help

fan in grut tal boarnen - bygelyks oantekens
fan skoalbestjoeren en publikaasjes fan foaren tsjinstanners - neigien hoe’t de prosessen ferrûnen, hokker minsken en ynstânsjes
der by belutsen wiene en oft ynspannings
fertuten dien hawwe.
Lange oanrin, koarte sprong. Twatalich
ûnderwiis yn Fryslân tusken 1800 en 1980
Koen Zondag
272 siden. Akademy-nûmer 1059.
ISBN: 978-90-6272-891-5
Priis: € 25,00

Sint-Jansheer Utert

Mol, J.A., Vechten, bidden en verplegen.
Twaalf opstellen over de ridderorden in
de Noordelijke Nederlanden, Verloren,
Hilversum, 2011, 366 siden, Akademynûmer 1054, ISBN: 9-789087-042523.
Priis: € 33,00.

Philologia Frisica 2008 ferskynd:

Balâns en Perspektyf fan de Frisistyk
Op 10, 11 en 12 desimber 2008 waard it
achttjinde Frysk Filologekongres hâlden.
It hat lang duorre, mar no is dan dochs
de kongresbondel Philologia Frisica 2008
ferskynd. Yn Philologia Frisica 2008 stiet
in seleksje fan de lêzingen dy’t doe op
it kongres hâlden binne. It tema fan it
kongres wie ‘Balâns en Perspektyf fan de
Frisistyk. 70 jier Fryske Akademy en hoe no
fierder?’ Yn guon artikels komt dat tema
oan ’e oarder.

Frysk fan doe en no

Boek oer skiednis twatalich ûnderwiis

Yn de Noardlike Nederlannen, mei ynbegryp fan de oant Bremen ta rinnende Fryske
lannen, wiene it foaral de Johanniters en de
Dútske Oarder dy’t konvinten en behearssintra stiften. Dy waarden bewenne troch
prysters, ridders en sels ek troch susters.
Yn tolve tematyske stúdzjes beskriuwt Mol de
ûntjouwingslinen en bysûndere karaktertrekken, fan it ûntstean yn de tiid fan de krústochten ôf oan de Herfoarming ta. Dêrby wurde,
foar safier mooglik, beide oarders mei-inoar
ferlike en wurde guon fan har leden folge, yn
de Utertse festigingen, mar ek yn Palestina,
Prusen en Lijfland.

It Frysk Filologekongres rjochtet him op it
ûndersyk fan alle Frysk fan doe en no, op
’e frisistyk yn de breedste sin. De bondel
jout dan ek in grut ferskaat oan artikels,
ûnderbrocht yn de rubriken Aldfrysk,
Leksikografy, Letterkunde/Kultuerskiednis
en Taalsosjology/Sosjolinguistyk.
Foar it frisistysk ûndersyk is it wichtich
en hâld in breed perspektyf foar eagen.
Sadwaande stiet yn de rubryk Leksikografy
ek in mear algemien artikel oer nije leksikografyske ynsjoggen en mooglikheden. Yn
de rubryk Letterkunde/Kultuerskiednis
stiet yn ferbân mei it belang fan ferliking in
artikel oer Súd-Afrikaanske literatuer en ien
oer de ûntjouwing fan it Nynorsk yn Noarwegen. Hjirnei de folsleine ynhâldslist fan
de bondel:

Aldfrysk

•A
 nne Popkema, Eine Perspektive der
altfriesischen Lexikographie?
Zu einem Online-Belegwörterbuch des
Altfriesischen
• Gisela Hofmann, Ansprache in der
Fryske Akademy in Leeuwarden beim
Philologenkongreß am 10. Dezember
2008
• Andreas Deutsch, Von der Kunst, einen
Schatz zu heben - der altfriesische
Rechtswortschatz und die deutsche
Rechtsgeschichte
• Oebele Vries, It Aldfrysk yn
rjochtshistoarysk perspektyf
• Arend Quak, Het oudste Oudfries
• Ben Hermans, The strength of posttonic
syllables in Riustring Old Frisian

Leksikografy

•P
 iter Boersma, Kartoteken, databanken,
leksikografy en oars wat op ’e Fryske
Akademy
• Willy Martin, Nieuwe wegen voor de
Friese lexicografie?
• Nils Århammar, Das Helgoländische
(Deät Halunder): Stand und Perspektiven
seiner Erfassung, Erschließung und
Erforschung

Letterkunde/Kultuerskiednis

• J elle Krol, Santich jier de romte oan en
foar ûndersyk nei Fryske literatuer by de
Fryske Akademy

•E
 rnst Bruinsma, 50 jaar Fries
letterkundig museum. Een geschiedenis
van de oprichting
• Goffe Jensma, Passagieren op een veer.
Literatuurgeschiedenis van Friesland
anno 2009
• Eep Francken, De kunst of de
boodschap? Schrijvers in de ZuidAfrikaanse taalstrijd
• Roald van Elswijk, Noarwegen en de
wrâld. Over de ontwikkeling van het
Nynorsk
• Jonathan Roper, Some Varieties of
English Frisophilia

Taalsosjology/Sosjolinguistyk

•D
 urk Gorter, De rispinge fan it
sosjolingwistysk surveyûndersyk
• Alastair Walker, Caught on the
Tightrope. The Linguist between the
Scientific Community and the Language
Community
• Charlotte Gooskens /Renée van
Bezooijen /Sebastian Kürchner, Deens
is makkelijker voor Friezen dan voor
Nederlanders - feit of fabel?
Boersma, P., G. Th. Jensma en R. Salverda
(red.), Philologia Frisica 2008,Fryske
Akademy/Afûk, Ljouwert, 2011, 298 siden,
Akademy-nûmer 1060, ISBN 978-90-6273895-3 Priis: € 25,00
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in populêre geasteswittenskippelike dissipline. Mei it Lexicon Frisicum woed er oantoane dat it Frysk in ûnmisbere skeakel wie by
it bestudearjen fan ’e Germaanske talen. Hy
joech it Frysk yn syn wurdboek dêrom gauris
in plak yn ’e bredere Germaanske kontekst.

Tolve tematyske stúdzjes

Utjeften

Personalia

Temanûmer opheffing Frjentsjerter universiteit yn 1811

Pensjoen foar Piet Hemminga

De Vrije Fries diel 91: ‘Verdwenen maar niet vergeten’
De 91ste ôflevering fan De Vrije Fries, it jierboek fan it Keninklik Frysk Genoatskip foar
Skiednis en Kultuer en de Fryske Akademy,
stiet yn it teken fan de universiteit fan Frjentsjer, dy’t yn 1811 troch Napoleon sletten is.
Yn dit nûmer binne de measte lêzingen - ta
artikels ferwurke - opnommen fan it sympoasium ‘Verdwenen maar niet vergeten’, dat op
14 oktober 2011 holden waard yn Frjentsjer. De
ôfbyldings binne foar it grutste part ûntliend
oan de twa útstallingen dy’t hast tagelyk, ek
ein 2011, holden waarden yn Museum Martena
yn Frjentsjer en Tresoar yn Ljouwert. Op ’e nij
is der in fraai kleurekatern makke.

Europeesk perspektyf

De earste twa artikels, fan Wijnand W. Mijnhardt , ‘Onderwijs en wetenschap in de Franse
tijd’, en fan Willem Frijhoff, ‘Verlichte kaalslag in
Europa? De academische herstructurering rond
de Revolutietijd en haar gevolgen’, pleatse de
opheffing fan Frjentsjer yn in rommer, Europeesk perspektyf. De skriuwers litte sjen dat
it lot fan Frjentsjer folle mear universiteiten en
universiteitsstêden troffen hat oan ’e ein fan ’e
achttjinde en it begjin fan ’e njoggentjinde ieu.

De Frjentsjerter sitewaasje

De folgjende fjouwer artikels geane neier yn op
de Frjentsjerter sitewaasje. Klaas van Berkel,
‘“Arm Franeker”. Adriaan Gilles Camper en het
echecvan de lobbyvoor de Franeker universiteit’,
en E. Wybenga-van Aken,‘“Eene inrigting van
den tweeden rang”. Het Rijks Athenaeum te
Franeker (1815-1843)’, besprekke de tastân
krekt foar en krekt nei de opheffing. Tusken 1815
en 1843 fungearre Frjentsjer ommers noch as
athenaeum. Philippus Breuker beskriuwt it
gefal fan Prof. Jan Willem de Crane, ‘Fries met
de Friezen. Prof. J.W. de Crane (1758-1842)
en zijn “aangenomen vaderstad”’, dy’t yn
beide tiidrekken - dus foar en nei 1811 - oan
de universiteit en letter it athenaeum ferbûn
wie. Goffe Jensma,‘Twee eeuwen met, twee
eeuwen zonder. De Franeker universiteit voor
en na 1811’, behannelet it trauma dat it ferlies
fan in universiteit yn Fryslân foar de Friezen
feroarsake hat.

Brief

Twa auteurs hawwe orizjinele bydragen levere,
dy’t net op it sympoasium presintearre binne.
Fan Philippus Breuker syn hân ferskynt neist
it artikel oer J.W. de Crane ek noch de edysje

Bakker, P., et al. (red.), De Vrije Fries, diel
91, Keninklik Frysk Genoatskip foar skiednis en kultuer/Fryske Akademy, Ljouwert,
2011, 272 siden, dêrfan 16 yn kleur,
Akademy-nûmer 1045, ISBN 978-90-6171017-2. Priis: € 19,50.
fan in net earder publisearre brief fan Hendrik WillemTydeman oer de stân fan de geleardheid yn Fryslân yn 1807: ‘Een overzicht van de
geleerdheid in Friesland in het jaar 1807’. Hester
de Boer by eintsjebeslút leveret in orizjinele
bydrage yn de foarm fan in artikel oer de fraach
oft it ûntbrekken fan in universiteit yn Fryslân
in negatyf effekt hat op it IQ fan skoalbern:
‘De invloed van het ontbreken van een universiteit in Fryslân op de schoolprestaties’.
It temanûmer befettet diskear gjin argeologyske kronyk fan Fryslân, mar wol in jierferslach
fan it Frysk Genoatskip oer 2010.
De redaksje fan De Vrije Fries bestiet út: dr. Piet
Bakker, dr. Joke Corporaal, dr. Johan Frieswijk,
dr. Derk Jansen (skriuwer), prof.dr. Goffe Jensma (foarsitter), drs. Otto Knottnerus, dr. Han
Nijdam (einredakteur) en dr. Ernst Taayke.

Boekbesprek Friezen yn ’e Frjemdte
dat se wol út Fryslân wei gean, mar dat Fryslân
net út harren wei giet. De eigen taal, kultuer en
identiteit sitte der blykber hiel djip yn. Feroarings
fan omjouwing, wurk en mentaliteit wienen de
oarsaak fan in soad ûnwennigens. Mei dêrtroch
Yn ’e twadde helte fan de njoggentjinde ieu kaam sochten Friezen oer de hiele wrâld inoar op. It is
de útstream op gong, earst foaral nei Amearika. nei te lêzen yn ’e boeken fan Hylke Speerstra.
Mar der waard ek omraak ferfearn nei de oare
provinsjes yn Nederlân. Ut earmoed sochten It Frysk Boun om Utens wol in bân lizze tusken de
minsken wurk yn ’e grutte havens, de tekstyl- Friezen bûten Fryslân en it Fryske folkskarakter
fabriken, de minen en by Philips yn Eindhoven. by harren bewarje en begeunstigje. Dêrom hat
Jongelju waarden om utens plysjeman, ferpleech- it bestjoer fan It Boun it inisjatyf nommen ta in
ster of ûnderwizer. Nei de oarloch kaam in nije boek oer de Friezen om utens. Dat boek beheint
emigraasjeweach op gong en hjoed-de-dei wurdt him ta harren skiednis yn organisearre ferbân;
sprutsen fan braindrain... Al mei al is Fryslân yn der binne nammentlik mear as 230 Fryske kriten
’e njoggentjinde en tweintichste ieu in protte om utens ûntstien. Al dy kriten hienen har eigen
toanielploegen, sjongkoaren, keatsklups,
ynwenners kwytrekke.
gesellichheid en freonskippen. Minsken koenen
Feroarings
dêr it Fryske gefoel fêsthâlde en yn de no noch
Ut alle doarpen wei binne wol lju yn ’e frjemd- besteande kriten is dat net oars.
te bedarre, yn in oare omjouwing as dêr’t se
opgroeid wienen. It bysûndere fan ’e Friezen is It boek jout in byld fan hoe’t it om en ta gie yn ’e
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kriten en fertelt oer
de minsken dy’t dêrby
belutsen wienen.
It giet fansels ek oer
de skiednis fan
It Frysk Boun om
Utens, oer it âlde
Boun (1905-1918) en
it hjoeddeiske Boun
(fan 1923 ôf). Yn it boek steane nijsgjirrige
foto’s en it persoans- en saakregister fan
mei-inoar 33 siden is ek de muoite wurdich.
Symen Schoustra, lid Fryske Akademy
Weijer, Hâns J., Friezen yn ’e Frjemdte In skiednis fan Friezen om utens,
Redaksje: Sjoerd A. Bakker, Tjalling Beetstra, Hâns Dijk en Hâns J. Weijer. Elikser,
Ljouwert, 2011, 770 siden, ISBN 978 90
8954 325 7, Priis: € 75,00. Ynformaasje:
www.fryskbutenfryslan.nl en www.elikser.nl

Alarmfaze oranje is it resultaat fan it goed tsien jier mei
ynmoed en kritysk folgjen fan
it dwaan en litten fan Fryske
bestjoerders en politisy. De
28 haadstikken dy’t dat oplevere hat, binne yn trije parten
ferdield. Yn it foarste part giet it oer it belied en it fierdere wurk fan de oerheid,
sa’t dat op ûnderskate mêden taret en útfierd wurdt. Dêrby falt it op, dat der
wol gauris in moai grut ferskil is tusken de bestjoerlike pretinsjes oan de iene
en de hurde werklikheid oan de oare kant.

Op tiisdei 29 novimber 2011 wie it de lêste wurkdei foar
bibleteekmeiwurker Kees van der Kooi. Nei in tsjinstferbân
fan rom 25 jier is er mei pensjoen gien. By syn ôfskied hat er
in Liber amicorum mei bydragen fan ’e akademykollega’s
krigen en in wandboerd mei dêrop it biedwurd dêr’t er de
bibleteek mei behearde: “In plak foar alles en alles te plak”.

Hemminga, Piet, Alarmfaze oranje. De
Fryske oerheid yn de 21ste ieu, Ljouwert,
Afûk/Fryske Akademy, 224 siden,
ISBN 978-90-6273-88-5, Akademy-nûmer
1056, Priis: € 22,50.

Weryndielen en mear

Yn it twadde part giet it oer it aktuele weryndielen fan gemeenten. Dêr krije
bestjoerders suver nea har nocht fan. En der is ek in soad foar gruttere
gemeenten te sizzen. De argumintaasje foar weryndieling lykwols is bytiden
mar min nei te kommen. It tredde, en lêste, part giet oer hiel ferskillende saken.
Dêryn komme ferkiezings, nasjonalisme en taalbelied, ûnderwiis, iepenbiere
romte en de wrâld yn ûnstjoer allegearre oan bar. Dat lêste tema ferklearret ek,
wêrom’t it boek Alarmfaze oranje as titel meikrige hat. Mar wie de wrâld net sa
yn ûnstjoer, dan soe der fêst ek hiel wat minder te skriuwen wêze.

Ynauguraasje lektor
Dr. Alex Riemersma hat op tongersdei 9 febrewaris syn
ynaugurele rede holden as lektor Frysk en Meartaligens
yn Underwiis en Opfieding oan de NHL Hogeschool te
Ljouwert. It lektoraat is yn 2010 út ein set as gearwurking
tusken de Fryske Akademy, NHL Hogeschool en Stenden
hogeschool. Op dit stuit leit de ferantwurdlikheid by de
beide hegeskoallen. De ynaugurele rede fan Riemersma
hie as tema: ‘Gelijkwaardigheid en continuïteit van meertalig onderwijs in Europees perspectief’. Wa’t de folsleine
tekst fan de ynauguraasje lêze wol, kin terjochte op de
website fan de NHL Hogeschool, www.nhl.nl > ‘Lectoraten’
> ‘Fries en Meertaligheid’ > ‘Inauguratie Alex Riemersma’.

Piter Boersma mei pensjoen
Op 14 juny wie der in ynformeel ôfskied fan Piter Boersma, fanwege it
berikken fan de âldens fan 65 jier, de leeftyd dat men mei pensjoen giet.
Piter Boersma wurke sûnt 1977 by de Fryske Akademy, earst en foaral oan it
Wurdboek fan de Fryske taal. Hy redigearre gâns trajekten yn dat wurk en
fersoarge de einredaksje fan de dielen 17 oant en mei 25. Dêrneist wie er
ûnder oaren lid fan de redaksjes fan de literêre rigen dy’t de Akademy
útjout en foarsitter fan de ûndernimmingsried. Direkteur-bestjoerder prof.
dr. Reinier Salverda betanke Boersma foar syn ynset foar de Fryske Akademy en beneamde him ta lid dêrfan.
Direkteur-bestjoerder prof.dr. Reinier Salverda beneamde Piter Boersma ta lid fan de
Fryske Akademy en lange him it byhearrende Akademy-segel oer.
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Dat der yn ’e rin fan de tiid in protte Friezen
ús provinsje ferlitten hawwe, is bekend. Om
dêroer in mânsk boek fan trije kilo te meitsjen,
is wer hiel wat oars!

Bestjoerskundige dr. Piet
Hemminga is ein oktober 2011
mei pensjoen gien, nei in
tsjinstferbân mei de Fryske
Akademy fan goed achttjin
jier. Op tongersdei 6 oktober
hat der in ôfskiedssympoasium foar him west, dat ‘Feroarjende oerheid, feroarjend
bestjoer’ as tema hie. By dy
gelegenheid ferskynde ek syn
boek Alarmfaze oranje. De
Fryske oerheid yn de 21ste ieu.

Ofskied Kees van der Kooi

Personalia

Personalia

Komme en gean
Algemiene Saken

Kris Schipper hat fan ein septimber 2011
oant en mei febrewaris fan dit jier staazje
rûn by systeembehear foar syn MBU
ICT-oplieding.
Aukje Holtrop is begjin dit jier begûn by
it sekretariaat fanwege sykteferfanging.
Dêrnei is se fierder gien mei it sekretariaat foar it Mercator Kennissintrum foar
Meartaligens en Taallearen. De kommende
tiid sil se ek noch ien dei wyks stypje by
kommunikaasje.

hat har wurksumheden foar dat projekt
ôfsletten mei it Expert Seminar dat op 9
en 10 febrewaris fan dit jier holden waard.
Mear oer it seminar is te lezen op side 17
fan dit nûmer fan Ut de Smidte.
Fan begjin febrewaris oant ein juny hat
Monique de Graaf (r), studinte Taalwittenskip
oan de Rijksuniversiteit Groningen, staazjerûn
by it projekt fan promovendus Jelske
Dijkstra (l) oer de twatalige taalûntwikkeling
fan it jonge Fryske bern.

In memoriam
Onno Hellinga

Lysbeth Hiemstra (foto) hat har fan april ôf
trije moanne as frijwilliger ynset foar MELTto-MOVE, in projekt oangeande it jong learen fan mear talen. Fierder hat se aktyf west
by de organisaasje fan it ICLASP-kongres.
Oer dat kongres is mear te lêzen op side 19
fan dit nûmer fan Ut de Smidte.

Drs. Onno Hellinga, âld-kollega en jierren oanien frijwilliger by de fakgroep
Skiednis en Letterkunde, is op 12
desimber 2011 hommels ferstoarn, yn
’e âldens fan 51 jier. Onno hat de ôfrûne
jierren, op syn eigen wize, in grutte
bydrage levere oan it ûndersyk fan de
fakgroep, en dêrmei oan de bestudearring fan de Fryske skiednis. Hy waard
tige wurdearre om syn kollegialiteit en
behelpsumens. Der waard nea fergees
in berop op him dien.

Fakgroep Skiednis en Letterkunde

Fakgroep Sosjale Wittenskippen

Oan de kontrakten fan Shaika Richardson
en Regiline Sambo kaam mei yngong fan
novimber 2011 in ein. Hja hawwe goed twa
jier lang wurke as taalcoach by it project
‘Meer Taal, Meer Kans’.
Verena Backer-Steinbrink hat ein 2011
ôfskie fan de Fryske Akademy naam. Sûnt
begjin 2009 hat hja de koördinaasje fan it
Mercator Network fersoarge.
Anna Verkade hat fan augustus 2011 ôf
wurke oan it projekt Poliglotti4.eu. Anna

www.fryske-akademy.nl

Foar Niels Faber kaam der ein juny in ein
oan syn wurk, neidat er hast twaënheal jier
as ûndersiker Sosjale Duorsumheid yn ’t
spier west hat.

Foar de Europeeske projektoanfraach foar
PELD (Promotion of Early Linguistic Diversity) hat Jan van der West fan ein desimber oant ein jannewaris oan it wurk west.
Hy hat it plan skreaun yn ’e mande mei
Idske Bangma en Alex Riemersma. Yn de
hjerst sil dúdlik wurde oft it projekt al of
net takend wurdt oan de Fryske Akademy.

Nei krapoan trijenheal jier gie Tjallien
Kalsbeek by de Fryske Akademy wei omdat
se in baan by de provinsje Fryslân krigen
hat. Tjallien hat har as ûndersyksmeiwurker dwaande holden mei de Regionale
Dossiers en it ‘Network of Schools’ fan
Mercator. Sûnt maart 2009 fersoarge se
it sekretariaat fan it Europeesk Buro foar
Lytse Talen der ek noch by.

Fakgroep Taalkunde

Richt Sterk naam yn april ôfskie; hja hat
de ôfrûne twaënheal jier wurksumheden
ferrjochtte foar it Mercator Network.

By it projekt ‘Taalportaal’, dêr’t op de
Fryske Akademy oan de beskriuwing fan de
Fryske grammatika wurke wurdt, hat Joke
Weening fan febrewaris oant en mei juny
staazje rûn. Joke is begûn mei de ynfier
yn Oxygen (it programma dêr’t it Taalportaal mei opboud wurdt) en hat ûndersyk
dien mei help fan de Taaldatabank; hja is
studinte Taalwittenskippen oan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sûnt heal april hat stazjêre Ramziè Hage,
studinte Untwikkelingspsychology oan de
Rijksuniversiteit Groningen, meiwurke oan
it ûndersyk nei de determinanten fan in
suksesfolle ymplemintaasje fan de Fryske
taalmetoade ‘Studio-F’.

Foar Sylvie Boersma kaam der ein juny
in ein oan it tiidrek dat hja as frijwilliger
ferbûn wie oan it projekt Aldfrysk. Sûnt
april 2011 hat se har dêr foar ynsetten.
Nika Stefan, studinte Frysk oan de Rijksuniversiteit Groningen, docht sûnt jannewaris in ûndersyk nei bernetaal.

Syn lêste grutte publikaasje is yn it Genealogysk Jierboek 2011 ferskynd. Hy wie tige
grutsk op dy bydrage, oer de bekende 16de- ieuske steatsman Viglius van Aytta en
dy syn famylje. It is in mânsk stik wurk wurden, dat in moaie ôfspegeling is fan Onno
syn wurkwize: akribysk, folslein, mei each foar detail en mei it 16de-ieuske Fryslân as
ûnderwerp. Onno Hellinga is yn ús eagen fierstente jong ferstoarn, en as âld-kollega’s
misse wy him tige.

It ôfrûne jier hat de Fryske Akademy
berjocht krigen fan it ferstjerren fan in
tal leden. Musikus en oargelkenner
Jan Jongepier fan Ljouwert is op 31 july
2011 ferstoarn yn ’e âldens fan 70 jier.
Op 16 oktober 2011 is mr. Teade Johannes Kingma fan Burgum op 90-jierrige
leeftiid ferstoarn. Kingma wie fan 19851989 foarsitter fan it Deistich Bestjoer
fan de Fryske Akademy. Reid van der
Leij (56 jier) fan Grins is ferstoarn op
26 oktober 2011. In in memoriam oer
him stiet op side 14 fan dit nûmer fan
Ut de Smidte. Dick Eisma, ôfkomstich
fan Aldehâske, is op 30 desimber 2011
yn ’e âldens fan 70 jier ferstoarn. Dick
Eisma hat lange jierren it korreksjewurk
foar publikaasjes fan de Fryske Akademy fersoarge.

Hanno Brand, haad fakgroep Skiednis en Letterkunde

Projekten
Amsterdam
en Oerisel yn
website HISGIS

It HISGIS (HIStorisch Geografisch InformatieSysteem) is koartlyn útwreide mei Amsterdam
en Oerisel. By Amsterdam giet it ynearsten om
de âlde binnenstêd. By Oerisel om de folsleine
provinsje. Beide parten binne opset neffens it
model fan HISGIS Fryslân. Se biede de âldste
kadastrale kaart fan 1832 mei de dêrby hearrende eigners- en persielynformaasje yn
digitale foarm. Dy ‘kapstok’ kin dan wer brûkt
wurde om kennis oer it lânskip, it erfgoed en
de sosjale en ekonomyske ûntjouwings yn it
ferline oan op te hingjen.

Hûsnûmerregistraasje
Foar Amsterdam sil it úteinlik útwreide
wurde oan de hjoeddeiske gemeentegrins
ta. Boppedat komme der keppelingen mei
de hûsnûmerregistraasje fan 1850/1860,
sadat ek de dêrop oanslutende befolkingsgegevens út de jierren 1851-1853 romtlik
presys yn byld brocht wurde kinne.
Foar wa’t him yn de âlde kaarten fan Amsterdam, Oerisel, Fryslân, Grinslân, Drinte,
Utert of in part fan Limboarch ferdjipje wol:
www.hisgis.nl
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By de fakgroep Skiednis en Letterkunde
hawwe Jamal Kotati en Wouter Schollema staazje rûn. Jamal Kotati die dat fan
oktober 2011 oant en mei april dit jier foar
syn oplieding Ierdrykskunde oan de NHL
Hogeschool. Hy hat ûnder begelieding fan
Jacob van der Vaart in ûndersyk dien nei de
romtlike en funksjonele feroarings yn de
flecke Drachten yn de njoggentjinde ieu.
De útkomsten dêrfan kinne fertuten dwaan
by it fierder op priemmen setten fan it
foarnommen ûndersykstema ‘Dynamyk yn
de Fryske stêden yn de njoggentjinde ieu’.
Wouter Schollema is foar syn Skiednisstúdzje oan de Rijksuniversiteit Groningen
út ein setten by it projekt ‘Memento Mori’,
dat him rjochtet op de ynventarisaasje fan
en it ûndersyk nei de ferskate ferskiningsfoarmen fan de kultuer om it stjerren en
begraven hinne yn de Eems Dollard Regio.
Nei syn staazje is er sûnt april ien dei wyks
as frijwilliger oan dat projekt ferbûn.

Leden ferstoarn

Projekten
Undersyk nei kwaliteit fan literatuer
Hoe witte jo oft jo in goed boek lêze? Wat makket dat in boek troch in
grut publyk goed of krekt min fûn wurdt? Wêrom neame minsken guon
boeken ‘literêr’ en oare boeken net?
Kritearia
Literatuerwittenskippers binne it der oer iens dat de kwaliteit fan literatuer bepaald wurdt yn de kommunikaasje tusken lêzers en kritisy. Der
is noch mar amper ûndersyk dien nei de kritearia dy’t dêrby in rol spylje
kinne. Hokker eigenskippen moat in roman hawwe om literêr of net-literêr
neamd te wurden? En wat makket in roman, literêr of net, goed of min?
Op dizze fragen komme antwurden troch it The Riddle of Literary
Quality-ûndersyk fan it Huygens ING. It ûndersyk wurdt dien yn gearwurking mei de Fryske Akademy (dr. Hanno Brand) en it Institute for Logic,
Language and Computation fan de Universiteit van Amsterdam (prof. dr.
Rens Bod). Finansiering komt út it Computational Humanities programma fan de KNAW. It ûndersyk stiet ûnder lieding fan prof. dr. Karina van
Dalen-Oskam fan it Huygens ING.
Alle fazen fan it ûndersyk jilde as ynnovatyf. Yn ferskate enkêtes kinne
lêzers oanjaan hoe goed en hoe literêr oft se in tal hjoeddeiske romans
fine. Op basis fan de scores wurde dy romans dan ûndersocht dêr’t

de measte lêzers it oer iens binne dat se literêr/goed, literêr/min,
net-literêr/goed en nêt-literêr/min binne. Mei avansearre en foar in part
noch te ûntwikkeljen sêftguod wurdt dêrnei sjoen nei hokker formele
eigenskippen dy fjouwer typen romans hawwe: hoe fariearre is de wurdskat, wat is it oandiel fan de ferskate wurdsoarten lykas eigenskipswurden of bywurden, hoe lang binne yn trochsneed de sinnen, mar ek: hoe
yngewikkeld is de syntaktyske struktuer fan de sinnen, en hoe kompleks
is de ferhaalline.
Dêrnei wurde de skaaimerken dy’t fûn binne ûndersocht yn de romans
dêr’t de mieningen net sa ienriedich oer wiene en sil sichtber wurde
op hokker fan de fjouwer groepen elk fan dizze romans it meast liket.
Sa sille mooglike kritearia foar wurdearring fan romans sichtber wurde
en sille der sûnder mis ek nije fragen nei foaren komme.
Ferliking
It projekt rjochtet him yn earste ynstânsje op Nêderlânske en Flaamske
literatuer. Yn in twadde faze wurde ta ferliking ek analyzes fan Fryske
en Ingelsktalige literatuer trochfierd.
Mear ynformaasje oer it projekt is te finen op de website:
http://literaryquality.huygens.knaw.nl		

Fryske bern foarbyld foar Baskelân by learen Ingelsk

Yn Fryslân en Baskelân hawwe respektyflik 235
en 160 learlingen fan it fuortset ûnderwiis in
enkête ynfolle oer har hâlding foar it Ingelsk
oer en oer de motivaasje om dy taal te learen.
Om de resultaten yn in breder perspektyf te

setten, is yn beide regio’s ek frege wat se fan ‘e
minderheids- en steatstaal fine en hoe graach
oft se dy leare wolle.
Al gau waard dúdlik dat it probleem net by de
taalhâlding en motivaasje leit. Yn Baskelân
wurdearje de bern it Baskysk wol it measte dêrnei it Ingelsk en as lêste it Spaansk - mar
sy wurdearje it Ingelsk dochs justjes mear as
de Fryske bern. Dy hawwe as foarkarsrychje
Ingelsk-Nederlânsk-Frysk.
Soenen Fryske bern dan miskien mear Ingelsk
bûten skoaltiid hearre as Baskyske bern? Ut it
taaldeiboek dat de learlingen byhâlden

hawwe, docht bliken dat dat yndied it
gefal is. It ferskil komt foaral trochdat Ingelsktalige útstjoeringen yn Baskelân neisyngronisearre wurde. Ien fan ’e advizen foar it
Baskyske ministearje is dan ek om it ûndertiteljen fan Ingelsktalige útstjoeringen te
oerwaagjen.
It ûndersyk makket diel út fan in gearwurkingsferbân tusken it Baskyske ministearje fan
Underwiis en Wittenskip en de Fryske Akademy (Mercator). Op freed 15 juny binne de resultaten presintearre op it njoggentjinde Frysk
filologekongres.

Language Rich Europe-ûndersyk
Frysk frij gemiddeld ûnder regiotalen

De posysje fan it Frysk as erkende regionale taal is frij trochsneed ferlike mei de sitewaasje fierder yn Europa. Dat die bliken út it Language
Rich Europe-ûndersyk fan de Britisch Council, dat mei yn oparbeidzjen
mei de Fryske Akademy útfierd is. De earste útkomsten fan it ûndersyk
waarden op 31 maaie yn Utert presintearre.

Posysje fariearret

It Frysk hat in ridlik plak by de oerheid, yn it ûnderwiis en op de regionale
radio en televyzje. In ferliking mei de oare regiotalen yn Europa is dreech,

www.fryske-akademy.nl

omdat dy harren posysjes wakker ûngelyk binne. Yn guon lannen ha
sokke talen amper status, wylst se yn oare lannen, lykas Spanje, krekt
tige stipe wurde. It Katalaansk en it Baskysk yn Spanje ha dêrtroch in
better posysje as it Frysk yn Nederlân.
Oer it generaal krijt meartalichheid de measte stipe yn Súdeast-Europa.
Dêr rinne taalgrinzen fakentiden net lykop mei lânsgrinzen, dat suver elk
lân hat moai grutte minderheden dy’t de taal fan it buorlân brûke. Under
Europeeske druk binne de rjochten fan dy minderheden feillichsteld.
It byld fan it Nederlânsk, it Frysk en it Nedersaksysk wurdt earst goed
helder as de gegevens fan Dútslân en België ek ferwurke binne.

Troch de tiid hinne is der in soarte fan
Fryske standerttaal ûntstien. De minsken
dy’t it Frysk skriftlik brûke, hawwe min
ofte mear wol in idee wat wol en gjin goed
Frysk is. Dy standert is frij rom: de dialektfariaasje kriget dêr syn gerak yn en gâns
farianten hawwe in plak krigen yn bygelyks
it Frysk Hânwurdboek fan 2008. Dochs
hawwe ûnderwiis, media, oerheid en tekstskriuwers ferlet fan in goed omskreaune
standert, lykas it Nederlânsk dy hat yn de
Woordenlijst Nederlandse Taal (it saneamde
Groene boekje).

it Frysk ek in standertwurdlist gear te
stallen. Begjin dit jier is in projektgroep
fan de fakploech Taalkunde, besteande
út Anne Dykstra, Pieter Duijff, Frits van
der Kuip en Hindrik Sijens útein set om
sa’n list gear te stallen. It doel is om in list
fan sa’n 125.000 Fryske wurden te jaan,
yn de goede stavering. By farianten (bgl.
petroalje-peteroalje of stjer-stjir, steanston) wurdt ien foarm keazen dy’t tenei de
standertfoarm is. De standertwurdlist sil
online stean en fia it webstee fan de Fryske
Akademy tagonklik wêze.

De provinsje Fryslân hat fanwege it fielde
ferlet de Fryske Akademy frege om foar

De standertwurdlist sil ek brûkt wurde
yn de nije staveringshifker foar Microsoft

Word, dy’t ûntwikkele wurdt troch it
Amsterdamske bedriuw GridLine. It doel
is om teksten kontrolearje te litten mei
help fan de standertlist. Dêrby sil de
brûker oanwizings krije hoe om te gean
mei eventuele net-standertfoarmen dy’t
er yn syn tekst opnommen hat. Neist in
ferzje foar Word komt der ek in fasiliteit
om teksten mei help fan in webapplikaasje
neisjen te litten. It bedriuw Textinfo út Ede
makket de interface om de data beskikber
te meitsjen.
Nei alle gedachten sille wurdlist en
staveringshifker(s) yn 2013 klear wêze.
It projekt wurdt realisearre mei help fan in
subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Wurdboekportaal: Fryske wurdboeken online
Ien fan de de takomstige projekten fan de
fakploech Taalkunde is it gearstallen fan in
nij oersetwurdboek Nederlânsk-Frysk. Dat
wurdt in folslein digitaal wurdboek, dat de
brûker helpe sil om geve en linige Fryske
teksten te skriuwen. As tarieding op dit
wurdboek wurdt op it stuit wurke oan it online
wurdboekportaal.
It Wurdboekportaal moat de tagong wurde ta
de folsleine ynhâld fan in oantal wurdboeken
en wurdlisten dy’t de Fryske Akademy de
ôfrûne desennia publisearre hat. De brûker kin
bygelyks om de oersetting fan it Nederlânske
wurd vliegensvlug freegje. It programma siket
dêrnei yn it Nederlânsk-Frysk wurdboek fan

1985 en jout as oersetting fleanende hurd,
mei kûgelsfeart, as de reek. Yn it wurdboek
Frysk-Nederlânsk fan 1984 stiet vliegensvlug
net as stekwurd, mar yn de de oersettings
wurdt vliegensvlug wol neamd, ûnder oaren
by it stekwurd giseldraaf. Dêr stiet by it
idioom ‘op in giseldraaf rinne’ mei as
oersetting ‘vliegensvlug draven’. Ek dat
resultaat, mei fynplakken út oare wurdboeken,
wurdt oan de brûker toand. Sa kriget er gâns
mear ynformaasje as wannear’t er allinnich
it wurdboek Nederlânsk-Frysk rieplachtsje
soe. Mei help fan ferwizings is it ek mooglik
en sykje nei synonimen fan wurden. Neist it
Nederlânsk-Frysk wurdboek fan 1985 wurde

ek it Frysk-Nederlânsk wurdboek fan 1984, it
Frysk hânwurdboek fan 2008 en it Juridisch
Woordenboek Nederlands-Fries fan 2000 yn
de applikaasje opnommen.
Foar it technyske oanpart wurket de
Akademy gear mei Textinfo út Ede en
GridLine út Amsterdam. Textinfo hat earder
foar de Fryske Akademy software levere foar
it skriuwen en trochsykjen fan wurdboeken.
De provinsje Fryslân subsidearret it projekt.
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Baskyske fyftjinjierrigen binne minder goed
yn Ingelsk as harren Fryske leeftydsgenoaten
en dat is nuver, want bern yn Baskelân
krije op harren fjirde al Ingelsk op skoalle.
It Baskyske ministearje freget him ôf: wêr
leit dat no oan? Fansels lizze it Frysk en it
Nederlânsk folle tichter by it Ingelsk as dat
it by it Baskysk en Spaansk leit, mar miskien
wolle Baskyske bern gjin Ingelsk leare?

Standertwurdlist Fryske Taal en nije staveringshifker

Wurkferbannen en wurkgroepen
In memoriam Reid van der Leij
Op 26 oktober 2011 is Reid van der Leij ferstoarn. Van der Leij hold him sûnt syn skoaltiid
al mei de genealogy dwaande; it wie dan ek gjin wûnder dat er him oansleat by it Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy. Der waard er ek al gau bestjoerlik aktyf: fan 1977
oant en mei 1995, 18 jier dus, wie er ponghâlder fan it Wurkferbân. Sûnt 1984 siet er yn de
redaksjekommisje fan it Genealogysk Jierboek.
It publisearjen fan Reid van der Leij begûn yn 1974 mei de kertiersteat fan Sterke Hearke yn it
Genealogysk Jierboek. Dêrnei folgen fan 1990 ôf noch in soad artikels fan syn hân, al of net
yn gearwurking mei oaren. Neist kertiersteaten fersoarge Van der Leij ek in stikmannich rigen,
lykas ‘Friezen in Groningen’ en ‘Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans’. Fierder
publisearre er noch oer de famylje Eskes, Dam Jaarsma uit Eastermar, de skilder Hermannus
Collenius fan Kollum, Irene Wüst, de Garypster Wiarda’s, folle net genôch. Neist it Fryske
kertiersteateboek, wie ek it wapenboek Hesman mei fan syn hân. En dan bin ik nei alle
gedachten ek noch wol it ien en oar fergetten. Reid van der Leij is 56 jier wurden.
Ut namme fan it Genealogysk Wurkferbân, Melle Koopmans

Aginda
Aginda-oersjoch
De neikommende gearkomstedata wiene bekend op it stuit fan
gearstallen fan dit nûmer fan Ut de Smidte. Alle gearkomsten binne,
behalve as it oars oanjûn wurdt, yn kongres- en stúdzjesintrum
It Aljemint, Doelestrjitte 2-4 yn Ljouwert. Hâld ek de aginda op ús

Aginda

Skriuwers

55ste jiergong Akademy-lêzingen
oare lêzinghâlder is sjoernalist Eelke Lok fan
Omrop Fryslân. Syn lêzing giet djipper yn op
de etyk yn de sjoernalistyk.

Geerlinde van Dijk hat it skriuwerskip fan de
Musikologyske Wurkgroep dellein. In opfolger is noch net bekend.

De jierlikse rige Akademy-lêzingen set op
freed 16 novimber foar de 55ste jiergong út
ein. Njonken dy freeds wurde der op tiisdei
15 jannewaris 2013 en tiisdei 12 febrewaris
2013 ek noch twa lêzingdagen holden. It
programma rint fan 10.00 oant 15.30 oere
en wurdt organisearre yn De Koperen Tuin
te Ljouwert en sealesintrum It Haske op ’e
Jouwer. Dielnimmers kinne by by opjefte
oanjaan oft se de rige yn Ljouwert of op ’e
Jouwer folgje wolle.
Twa lêzingen
Op in lêzingedei wurde twa lêzingen jûn en
der is tiid ynromme foar fragen en diskusje.
De sprekker fan de moarns op it iene plak,
hâldt de middeis op it oare plak nochris syn
of har ferhaal. Drs. Willem Abma, gespreksterapeut/auteur, set op 16 novimber út ein mei
de lêzing ‘Hoe wurket it ferline yn ús troch’. De

Prof. dr. ir. Jan Douwe van der Ploeg en prof.
dr. Piet Visser slute de rige yn febrewaris ôf.
Van der Ploeg is heechlearaar rurale sosjology oan Wageningen UR (University & Research
centre); hy sil it hawwe oer ‘Duurzaamheid en
eerlijke handel’. Visser giet yn op ‘De Menisteskiednis fan Fryslân. Hy is as tsjerkehistoarikus ferbûn oan it Doopsgezind Seminarium

It Biologysk Wurkferbân hat ôfskie naam fan
skriuwer Gjerryt Hekstra. Hekstra hat sûnt
1995/1996 aktyf west yn dizze funksje. Syn
opfolger is Yolt IJzerman.

Opheffing
Pedagogysk
Wurkferbân
It Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske
Akademy hat yn de tiid fan syn bestean
in soad út ’e wei set. Sa falt foar de lêste
jierren ûnder mear te tinken oan de Fryske
Kanon foar it ûnderwiis en it Oanfalsplan
Frysk. Der waard ek in soad gearwurke
mei oare organisaasjes. Trochdat der
hyltiten mear oanbod is fan aktiviteiten
op ûnderwiismêd, is de belangstelling
foar it Pedagogysk Wurkferbân geandewei weromrûn. Dêrom hat it bestjoer
fan it wurkferbân oan de direkteurbestjoerder fan de Fryske Akademy
frege om it Pedagogysk Wurkferbân op
te heffen. Prof. dr. Reinier Salverda hat
dêryn bewillige en it wurkferbân opheft.

De rige giet yn jannewaris fierder mei de lêzing
fan emearitus heechlearaar sosjale genêskunde prof. dr. Doeke Post: ‘De dood komt steeds
later. Het einde van het leven in discussie’.
Drs. Pieter Duijff en drs. Hindrik Sijens, leksikografen by de Fryske Akademy, pakke it tema
‘Mei faasje it wurdboek troch’ by de kop.

In lytse foto-ympresje:

De meiwurkers fan ’e Fryske Akademy giene op 1 juny
dit jier op personielsreiske nei Hylpen en Warkum.

Hylpener skilder oan it wurk yn in sûvenirwinkel.

25ste Europeesk lânskipskongres, “Permanent European Conference for the Study of the
Rural Landscape (PECSRL)”, yn it WTC Ljouwert/Hotel Schylge, Skylge; mear ynformaasje:
www.pecsrl2012.com

Woansdei 19 septimber 12.30-18.00 oere:

Foto 2:
Yn it reedridersmuseum te Hylpen.
Foto 3:
Jopie Huisman-museum: is dit skildere of is dit echt?

1

Foto 4:

3

Op in terras te Warkum.

Drongofestival, in dei fan meartaligens foar eltsenien. Openbare Bibliotheek Amsterdam,
tagong € 10,00 euro. Mear ynformaasje: www.drongofestival.nl

Freed 21 septimber 2012 14.00-17.00 oere:

Ofskie fan sosjaal-geograaf dr. Jacob van der Vaart; opjefte by Anke van Gorkum,
e-mail: avgorkum@fryske-akademy.nl

Freed 5 oktober 2012 10.30-17.00 oere:

Stúdzjedei ‘Adellijke egodocumenten in Friesland uit de zeventiende eeuw’; kosten:
€ 20,00, ynklusyf kofje/tee, lunsj en buorrel (kontant oan de seal te foldwaan);
opjefte by Anke van Gorkum, e-mail: avgorkum@fryske-akademy.nl

www.fryske-akademy.nl
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Foto 1:

Moandei 20 oant en mei freed 24 augustus 2012

Akademy-dei

De kosten foar it bywenjen fan alle trije
lêzingedagen binne € 25,00. Dat bedrach
kin oermakke wurde op rekkennûmer 29 80
06 200, op namme fan Stifting Fryske Akademy te Ljouwert; graach ‘akademylêzings’
derby sette. De oanmelding is kompleet
as sawol de opjefte as de betelling dien is.
De tagongskaart wurdt tastjoerd as de
betelling definityf is.

Personielsreiske

(Advertinsje)

Freed 14 septimber 2012 14.00-17.00 oere:

Opjaan
Wa’t oan de lêzingerige meidwaan wol, kin
him of har oant 1 oktober 2012 opjaan fia
akademylezingen@fryske-akademy.nl. Yn it
berjocht graach it folgjende oanjaan: namme,
adresgegevens en op hokker lokaasje (De
Jouwer of Ljouwert) de lêzingerige folge wurdt.

FA-ria

thússide, www.fryske-akademy.nl yn ’e rekken.
14

en de Faculteit der Godgeleerdheid fan de Vrije
Universiteit te Amsterdam.

FA-ria

Oprop foar lêzingen

Fyfde Dei fan de Fryske Taalkunde
It Taalkundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearret op freed 14 desimber de
fyfde Dei fan de Fryske Taalkunde. De dei wurdt holden yn kongres- en stúdzjesintrum It
Aljemint fan de Fryske Akademy te Ljouwert. De organisaasje siket noch lêzinghâlders.

West-Germaanske taalfamylje

De Dei fan de Fryske taalkunde is ornearre foar elkenien dy’t direkt of yndirekt dwaande
is mei de taalkunde fan it Frysk: grammatika, fonetyk/fonology, nammekunde, leksikology, sosjolinguistyk, histoaryske taalkunde. Yn de lêzing kin oer wittenskiplik ûndersyk
rapportearre wurde, mar presentaasjes fan ûndersyksplannen, fan spekulaasjes of fan
taaldatabanken binne ek wolkom. Lêzingen meie holden wurde yn alle talen dy’t hearre ta de West-Germaanske taalfamylje. Foar elke lêzing stiet in healoere (20 minuten
foar de lêzing, 10 minuten foar fragen).

In lêzing hâlde

Wy roppe elk hjirby op om him/har oan te jaan foar in lêzing. Stjoer - leafst sa gau mooglik,
mar op syn lêst op moandei 29 oktober - in gearfetting fan de te hâlden lêzing op in heale
A4, mei namme en adres, nei Willem Visser, skriuwer fan it Taalkundich Wurkferbân, e-post:
wvisser@fryske-akademy.nl. Fansels mei it ek oer de gewoane post stjoerd wurde: Fryske
Akademy, Taalkundich Wurkferbân, Postbus 54, 8900 AB Ljouwert.

Ledemiddei 2012
Fryske Akademy op Twitter
Sûnt begjin dit jier is de Fryske Akademy op it sosjale
medium Twitter warber. Troch gebrûk te meitsjen
fan Twitter hat de Akademy de moogliheid om nijs
en aktuele ynformaasje te dielen mei folgers oer de
hiele wrâld. De minsken en ynstânsjes dy’t ús folgje,
kinne de berjochten fan de Akademy eventueel wer
diele mei harren folgers. Op dy wize ûntstiet in nije
pr-mooglikheid. Yn de ôfrûne moannen binne tweets
(twitterberjochtsjes) ferstjoerd oer it Filologekongres,
it ICLASP-kongres, Akademypublikaasjes en -lêzingen.
By de fêste groep fan (ûnderwilens mear as 150) folgers
fan it FA-account sitte ek de media yn en bûten Fryslân.
Redaksjes fan blêden en websites meitsje hieltyd mear
gebrûk fan de moderne ‘social media’ om nijs op it
spoar te kommen. Meidat de Akademy no ek op Twitter sit, kinne dy media ús no mar folgje. Mar ek foar
leden en stipers stipers is it de muoite wurdich om op
dizze wize op ’e hichte fan it Akademywurk te bliuwen.
It adres fan de Fryske Akademy op Twitter is:
http://twitter.com/FryskeAkademy

Weromsjen

Erasmus en de Friezen, de Friezen en Erasmus

It kongres waard iepene troch Theo Mulder,
direkteur Ynstituten fan de KNAW, mei in
libbene taspraak, ek oer it belang fan de
humanioara. Catrien Santing, heechlearaar
midsieuske skiednis oan de Rijksuniversiteit
Groningen, pleatste it Fryske humanisme yn in
histoariografysk perspektyf. Wiebe Bergsma
behannele de korrespondinsje tusken Haye van
Cammingha en Erasmus en joech omtinken oan
de finansjele posysje fan de humanisten yn it
generaal. Jan van Herwaarden, em. heechlearaar
kultuerskiednis fan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, kaam foar it buordsje mei in lêzing
oer Erasmus, Friezen, Brabanders en Hollanners.

www.fryske-akademy.nl

Grut briefskriuwer

Nei it skoft ferfong Fokke Akkerman Jan
Bloemendal, dy’t siik wie, mei in ymprovisearre
skôging oer de ferhâlding tusken de grutte
humanist Rudolf Agricola (Frisius, want út
Baflo) en Desiderius Erasmus. De dielnimmers
harken mei grutte wurdearring nei dizze
skôging fan de éminence grise fan it noardelike
humanisme. Tom Deneire (Huygens-ING) naam
de 31 brieven dy’t Erasmus en Viglius van Aytta
útwiksele ha foar kar. De ferneamde boeresoan
út Swichum wie in grut briefskriuwer en waard
troch Erasmus as ien fan syn grutste freonen
beskôge. De lêste sprekker op it kongres
wie Piter van Tuinen (âld-rektor fan it Kristlik
Gymnasium yn Utert) dy’t ûnder de titel ‘Komt
leert vrijen’, neier yngong op de ynfloed fan de
Rotterdamske humanist op it wurk fan de rektor
fan de Ljouwerter Latynske skoalle Fungerus.
De dei waard fuortset yn Tresoar, dêr’t
Jacob van Sluis in lêzing joech oer de âldste
bibleteekkatalogus (1601) fan de Frjentsjerter
Akademy, dêr’t gâns humanistyske boeken yn
te finen wiene. Erasmus wie - fansels - it bêst
fertsjintwurdige. It kongres waard ôfsletten
mei in noflik neipetear yn Tresoar.

It Beaken

De lêzings sille ferskine yn in spesjaal
nûmer fan It Beaken. De redaksje fan dat
nûmer is yn hannen fan Wiebe Bergsma en
Jan Bloemendal.

• H
 ja hawwe fertsjinsten op it mêd fan de wittenskip.
• H
 ja hawwe fertsjinsten foar de Fryske kultuer.
• Hja hawwe grutte, oanhâldende niget oan de wittenskip of foar de
Fryske kultuer yn it algemien.
Om de bân tusken de Fryske Akademy en de leden en tusken de leden
ûnderinoar te fersterkjen organisearre de Akademy op 9 juny in middei
foar de leden dy’t de ôfrûne jierren troch de hjoeddeistige direkteurbestjoerder beneamd binne. Dr. Han Nijdam fertelde wat oer it Akademysegel, it logo dat sûnt 1938 bestiet en tebekgiet op in segel dat oan
de Frjentsjerter Akademy (1585-1811) brûkt waard. Sjoch ek op side 20
fan dit nûmer fan Ut de Smidte. De 25 oanwêzige leden krigen elk in
speldsje mei dêrop dat Akademysegel oanbean.
Yn trije groepen waard dêrnei harsenskrabe oer wat de leden foar de
Akademy betsjutte kinne en wat de Akademy foar de leden betsjut. De
leden konkludearren dat hja in ambassadeursfunksje hawwe kinne yn
harren netwurken en oantysker wêze kinne. De Akademy sil derfoar
soargje dat der mear kontakt tusken de leden ûntstean kin. Dêrta is
as oanset al in side iepene op it webstee fan de Fryske Akademy :
www.fryske-akademy.nl/subnavigatie/leden.

Grut Frysk Diktee
Woansdei 9 maaie waard foar de alfte kear it Grut Frysk Diktee organisearre. Mei-inoar 35 dielnimmers hienen har kwalifisearre foar
de finale. Fierder wienen der tsien bekende Friezen útnoege om it
ek ris te besykjen. De dielnimmers moasten in tekst, skreaun en
foarlêzen fan Rients Gratama, opskriuwe, leafst mei sa min mooglik
flaters. Ien fan de sinnen út Gratama syn diktee wie: Om’t eltsenien
it yn it hiele lân oer deselde dingen hat, dingen dy’t de oerwâldzjende, kondisjonearjende platte bak foar it organike bankstel oer, as
human interest befizelemierd geâldehoer, de keamer yn jeuzelet,
is de kommunikaasje tusken praters, filosofearders, kletsmeiers en
-majoaren, kreauwers en kedizers egaler wurden, hat elke taal of
elk dialekt syn spesifikens ferlern en fersteane wy elkoar dan faaks
noch net hielendál, mar witte dat wy it fan Goejanverwellesluis oant
Koufurderrige oer itselde hawwe.
De bêste Fryskskriuwer wie diskear wer André Looijenga fan Grins;
hy hie it diktee twa jier lyn ek al wûn. By de bekende Friezen hie
dosint en skriuwer Ate Grypstra it diktee it bêste makke. It Grut
Frysk diktee wurdt om ’e twa jier organisearre troch de Afûk, de
Fryske Akademy en it Taalsintrum Frysk fan it Cedin.

De oanwêzige leden beneamd yn it tiidrek 2006-2011.

Poliglotti4.eu Expert Seminar

Meartaligens foar elk

Oant no ta gienen logopedisten en terapeuten der frij algemien fan
út, dat men bern mei in auditive of kommunikative beheining - lykas
dôvens, it syndroom fan down of autisme - it bêste ientalich grutbringe
kin. Drs. Mirjam Blumenthal, ûndersiker by Koninklijke Kentalis,
liet yn har lêzing it tsjinoerstelde sjen. Sa wie der in opname fan in
sânjierrige dy’t dôf is sûnt syn earste libbensjier, mar nettsjinsteande
dat trije talen praat. En ek al is dit in útsûnderlik gefal, it wie wol
yllustratyf foar har redenaasje.
Blumenthal wie ien fan de fjirtich dielnimmers oan it Poliglotti4.eu
Expert Seminar op 9 en 10 febrewaris yn Ljouwert, organisearre troch it
Mercator Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen fan de Fryske
Akademy. Eksperts út hiel Europa kamen byinoar om oer it tema ‘Early
Language Learning’ te praten. De kongressisten kamen mei-inoar op
ien sintraal boadskip út: wat earder as men begjint mei mear talen, wat
better. En dat jildt foart elkenien.

www.fryske-akademy.nl
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De Fryske Akademy (Wiebe Bergsma), it
Huygens-ING (Jan Bloemendal) en Tresoar
(Jacob van Sluis) organisearren op 30
novimber 2011 it kongres: ‘Erasmus en de
Friezen, de Friezen en Erasmus’. Sa’n 70
spesjalisten en leafhawwers kamen nei
kongres- en stúdzjesintrum It Aljemint
om ûnder lieding fan Fokke Akkerman
(âld-Universitêr Haaddosint Neolatyn fan
de Rijksuniversiteit Groningen) te harkjen
nei en te petearkjen oer seis lêzings oer
de ferneamde Rotterdamse humanist
Desiderius Erasmus.

Al sûnt de oprjochting yn 1938 hat de Fryske Akademy leden en alle
jierren beneamt de direkteur-bestjoerder in oantal nije leden. Minsken
dy’t ta lid fan de Akademy beneamd wurde, foldogge oan ien (of mear)
fan de folgjende trije kritearia:

Njoggentjinde Frysk filologekongres:

Taal tekst en maatskippij,
it Frysk yn in feroarjende omjouwing
Fan 13 oant en mei 15 juny organisearre de
Fryske Akademy it njoggentjinde Frysk filologekongres. It kongres is in poadium foar it
wittenskiplik debat oangeande de frisistyk
yn ’e breedste sin en wie dit kear ek wer in
moetingsplak foar wittenskippers dy’t har
spoaren al fertsjinne hawwe en foar nij talint.
Der waarden 45 lêzingen en presintaasjes
hâlden op it mêd fan de taalkunde, de taalsosjology, it ûnderwiis, de letterkunde en de
(kultuer)skiednis.

Codex Unia

By de seksje Aldfrysk, op de earste dei fan it
kongres, spruts dr. Johanneke Sytsema fan de
Oxford University oer Junius syn edysje fan de
Codex Unia. De digitale ferzje fan dy edysje
waard op it kongres presintearre. De kongresgongers waarden oan it slot fan de earste
kongresdei troch boargemaster Crone ûntfongen op it stedhûs fan de gemeente Ljouwert.
De twadde dei waard iepene troch Piter
Boersma, dy’t yn syn plenêre lêzing in oersjoch
joech fan de Fryske literatuer as lytse literatuer yn ’e grutte literatuer. It beheinde fermid-

den, it plak fan it Frysk en de konkurrinsje fan
de Nederlânsktalige literatuer meitsje dat
de Fryske skriuwer in drege posysje ynnimt.
Wêrom skriuwt er dochs noch yn it Frysk?
Boersma joech yn syn lêzing omtinken oan
de mooglikheden fan de Fryske literatuer, it
oansjen en de oanlûkingskrêft derfan en de
swierrichheden dêr’t de skriuwers en lêzers
mei te krijen hawwe.

Nije projekten

Op de middeis fan de twadde dei, by de seksje
taalkunde/leksikografy, kamen ûnder oaren
de Akademy-meiwurkers Anne Dykstra, Pieter
Duijff, Frits van der Kuip en Hindrik Sijens
oan it wurd. Hja presintearren ûnderwerpen
dy’t anneks binne mei de nije projekten dy’t
de fakgroep taalkunde ûnder hannen hat.
Dykstra fertelde oer it wurdboekportaal, dat
in gearkeppeling wurdt fan alle Fryske wurdboeken (sjoch ek side 13). Duijff en Van der
Kuip gongen yn op de problematyk fan it
ûntwikkeljen fan in Fryske standerttaal. As
men farianten kiest, hokker kritearia leit men
dan oan. De ynlieding fan Sijens gong oer de
tûkelteammen dy’t der binne by it hantearjen

fan de staveringsregels foar it Frysk. De regels
lykje wol aardich fêst te lizzen, mar it is net
altyd like dúdlik.
De lêste deis stie yn it teken fan taalsosjology en fan kultuerskiednis/kultuerstúdzje.
By de earstneamde seksjes presintearre
Akademy-meiwurkster Truus de Vries útkomsten fan ûndersyk nei de behearsking fan it
Ingelsk troch Baskyske en Fryske learlingen,
mear dêroer kinne jo leze op side 12 fan dit
nûmer fan Ut de Smidte. Sprekkers by de
twadde seksje wienen ûnder oaren Alpita de
Jong en Jonathan Roper. De lêste fertelde oer
de kontakten dy’t de njoggentjinde-ieuske
Ingelske taalkundige William Barnes hie mei
Fryslân. Barnes ferwurke yn syn wurken oer de
taal fan it Ingelske greefskip Dorset gâns Frysk
materiaal.
It kongres waard ôfsluten mei it oannimmen
fan in resolúsje dêr’t de dielnimmers harren
yn útsprutsen foar it behâld fan in folweardige
stúdzje Fryske taal en kultuer oan de Rijksuniversiteit Groningen.
De ûntfangst yn de Oranje-Seal fan it Ljouwerter stedhûs.

grut kongres oer taal en
sosjale psychology
It Mercator Kennissintrum hold fan 20 oant en mei 23 juny it
ICLASP-kongres yn it Ljouwerter WTC-hotel. ICLASP 13 stiet foar
13th International Conference on Language and Social Psychology.
Dit kongres - dat oant no ta it grutste kongres fan Mercator wie
- waard organisearre yn oparbeidzjen mei de ynternasjonale
feriening foar taal en sosjale psychology (IALSP).

Op it kongres wienen mei-inoar sa’n 180
saakkundigen út de hiele wrâld oanwêzich
en der waarden mei-inoar sa’n 140 lêzingen
en sympoasia holden. In greep út de ûnderwerpen dy’t oan bod kamen:
• M
 inderheidstalen binne jild wurdich yn de
toeristyske yndustry, omdat se garant steane foar de autentisiteit dy’t de eigentiidske
toerist siket.
• Europa moediget meartalich belied oan,
wylst it Ingelsk as lingua franca yn Europa
yn opkomst is. Hoe beynfloedet dat allegear
ús fielen oangeande Europeeske identiteit?

www.fryske-akademy.nl
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Boargemaster drs. Ferd
Crone fan Ljouwert, Aka
demy-direkteur prof. dr.
Reinier Salverda en koorganisator prof. Itesh
Sac
hdev fan de School of
Oriental and African Stu
dies.

• K
 anker is oer de hiele wrâld in belangrike
deadsoarsaak, nettsjinsteande dat is it
dreech om pasjinten te finen dy’t ree binne
om mei te dwaan oan klinyske stúdzjes.
Taalgebrûk spilet dêrby in beslissende
rol, sa docht bliken út taalsosjologysk
ûndersyk.
• Manlju prate it leafst oer ûnderwerpen
as sport en auto’s en rabje net... dochs?
Eins is der hast neat bekend oer ‘ynformele
petearen’ fan manlju ûnderinoar Maleizyske ûndersikers besykje om dêr wat oan
te dwaan.

Boek mei gearfettings

Foar wa’t mear witte wol oer dizze ûnderwerpen, of oars ynteressearre is yn de saken dy’t
fierder noch oan de oarder kamen, it boek mei
de gearfettings is del te laden fia de website
www.mercator-research.eu > ‘Events’ > ‘Past
events Mercator’ > ‘ICLASP’ > ‘Complete ICLASP
13 Abstracts Book’.
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ICLASP:

Paadwizer

Fryske Akademy

Wittenskiplik sintrum fan Fryslân
Coulonhûs
Doelestrjitte 8, 8911 DX
Postbus 54, 8900 AB
Ljouwert/Leeuwarden

Telefoan..................................(058) 213 14 14
Faks....................................... (058) 213 14 09
E‑post..........................fa@fryske-akademy.nl
Ynternet................... www.fryske-akademy.nl
Twitter: ..............................@FryskeAkademy
Friesland Bank......................... 29.80.06.200
ING (earder Postbank)........................ 923369

Kontaktpersoanen

Rie fan Tafersjoch
Foarsitter: Marten Koopmans
Direkteur-bestjoerder
Prof. dr. Reinier Salverda
Heechleararen
Amsterdam (UvA): prof. dr. Arjen Versloot
Leien: prof. dr. Rolf Bremmer Jr. en prof. dr. Hans Mol
Fakgroepshaden
Skiednis en Letterkunde: dr. Hanno Brand
Sosjale Wittenskippen: drs. Cor van der Meer (wnd)
Taalkunde: prof. dr. Arjen Versloot
Haad Algemiene Saken
drs. Jos Tjalsma

Kolofon
Ut de Smidte

blêd foar leden en stipers fan de Fryske Akademy

Stipersbydrage
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De stipersbydrage foar 2012 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.
Opsizzen fan stipe moat fóár 1 desimber skriftlik
trochdien wurde oan de stipersadministraasje
fan de Fryske Akademy.

Redaksje

Mettje de Vries, Eric Hoekstra en Hindrik Sijens

Kopij kin stjoerd wurde oan:
redaksje@fryske-akademy.nl

FA-ria

Skiermûntseager
taalstrider krijt
Keninklike ûnderskieding
Els Perdok-van Bon (1925) fan Skiermûntseach
is yn desimber 2011 ta lid yn de ‘Orde van
Oranje-Nassau’ beneamd. Dizze kenininklike
ûnderskieding waard har útrikt fan boargemaster mr. Marten Zijlstra.

Foto: famylje Pe
rdok.

nen, in soad betsjut foar it yn 2002 utkommen
Eilander Wezzenbúek (skreaun troch Akademymeiwurkers dr. Willem Visser en dr. Siebren
Dyk). Frou Perdok hat fan tefoaren gâns materiaal, ûnder oaren listen mei Skiermûntseager
idioom, oanlevere, se hat de foarlêste ferzje
fan it wurdboek kritysk meilêzen en se hat, mei
har grutte kennis fan de eilanner taal, de wurdboekskriuwers fierders ek tige skewield.

Frou Perdok krige de ûnderskieding, omdat se
har jierren en jierren foar de befoardering fan
de Skiermûntseager taal en kultuer ynset hat.
Se hat, om ús ta de Fryske Akademy te behei-

De skiednis fan it segel fan de Fryske Akademy
It spjeldsje dat foar de leden fan de Fryske
Akademy makke is, sjoch ek side 17 fan dit
nûmer fan Ut de Smidte, toant it âlde segel dat
sûnt de oprjochting yn 1938 by de Akademy
heart. Mei dat segel komt de fielde kontinuïteit
ta utering tusken de Fryske Akademy en de
âlde Universiteit fan Frjentsjer, ek wol bekend
as ‘Academie van Friesland’. Dy universiteit,
oprjochte yn 1585 en dêrmei de twadde universiteit fan Nederlân nei Leien (1575), waard yn 1811
troch Napoleon degradearre ta in athenaeum en
yn 1843 definityf opheft. Dat ferlies waard skerp
field yn Fryslân.

Ald en nij ferbûn

Titus Brandsma helle syn foarbyld dus by it
senaatssegel fan de Universiteit fan Frjentsjer
wei. Op beide segels stiet it wapen fan Fryslân
mei in kroan en dêrboppe in iepenslein boek mei
it bibelsitaat Fund(amentum) Dei stat firm(er),’it
fûnemint fan God stiet sterk’. Tusken it râneskrift
- dat fansels oanpast is - steane yn it segel fan

Universiteit

Sûnt dy tiid en oant hjoed-de-dei ta, binne der prikken yn it wurk steld om wer ta in universiteit yn
Fryslân te kommen. De oprjochting fan de Fryske
Akademy yn 1938, no hast 75 jier ferlyn, moat ek yn
dat ramt sjoen wurde. Ien fan de wichtichste inisjatyfnimmers, pater Titus Brandsma (1881-1942),
droech yn ’e oanrin ta de oprjochting fan de Fryske
Akademy it ûntwerp foar it segel oan. Syn ynspiraasjeboarne wie it senaatssegel fan de Universiteit fan Frjentsjer. Net it grutsegel oars, mar dat is
ek wol te begripen, want dat segel wie al sûnt 1827
yn gebrûk by it ‘Provinciaal Friesch Genootschap
ter Beoefening van Friesche Geschied-, Oudheiden Taalkunde”’, no it Keninklik Frysk Genoatskip
foar Skiednis en Kultuer.

de Fryske Akademy twa stedswapens. It ûnderste wapen is dat fan Frjentsjer, it boppeste is
dat fan it fêstigingsplak fan de Fryske Akademy,
Ljouwert. Nij en âld waarden dus ek noch troch
dizze symboalyk mei-inoar ferbûn. Al mei al in
nijsgjirrich segel dat de Fryske Akademy fuort yn
1938 al in firtuele histoarje en tagelyk in opdracht
foar de takomst meijoech.

Spjeldsje

De leden dy’t net by de ledemiddei fan 9 juny
wêze koene, en de leden dy’t foar 2006 beneamd
binne, wurdt it spjeldsje de kommende tiid thús
tastjoerd.

Ut de Smidte

Postbus 54
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
tel.: ........................................(058) 213 14 14
faks: ..................................... (058) 213 14 09

Basisfoarmjouwing en opmeitsjen

Visser en De Graef communicatie, Ljouwert

Printer

Van Leer & De Jong, St. Anne

www.fryske-akademy.nl

Pleats net te plak

De foto mei ‘ons huis’ út it foarige nûmer fan Ut de
Smidte hat Jacob van der Vaart gjin reaksjes oplevere,
dat de pleats is net te plak. Dêrmei komt der dan ek in
ein oan in lange rige fan foto’s fan pleatsen, omdat Jacob
van der Vaart oan de ein fan dit jier mei pensjoen giet.
Tank oan elkenien dy’t troch de jierren hinne holpen hat
mei it te plak bringen fan de ferskate pleatsen.

