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Bestjoersôfspraak
 De nije Bestjoers-

ôfspraak Fryske Taal en 
Kultuer is tekene.

rie fan tafersjoch 

Drs. Houkje Rijpstra 
is drs. Folkert van der 
Meulen yn de Rie fan 
Tafersjoch opfolge.

Lânskipssympoasium 

De wurkferbannen 
en wurk groepen 
organisearren it 
sympoasium 'Hokker 
takomst foar it Fryske 
lânskip?'

Dr. BernarD smiLDe 

Fraachpetear mei dr. 
Bernard Smilde, ien 
dy't noch wit fan de 
oprjochting fan de 
Fryske Akademy. 

mei de kening en de  
keningin op ‘e boat
in keninklike besite is altyd 
in goed momint om de rol fan 
de fryske akademy neier te 
beljochtsjen, mar ek om de 
kontakten yn de provinsje fuort 
te sterkjen. De besite dy’t kening 

Willem-alexander en keninginne 
máxima op freed 14 juny oan 
fryslân en noard-hollân brochten, 
wie sa’n gelegenheid. 

 

Lês fierder op side 2 >>>
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It keningspear woe ek yn ’e kunde komme  
mei it wurk fan de Fryske Akademy. 
Foto: Provinsje Fryslân, Klaas Pot.

Ha jo  
jo al  
opjûn?

 

Lês fierder  

op side 3 >>>
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fryske akademy is basisfoarsjenning
Bestjoersôfspraak fryske taal en kultuer 
minister ronald plasterk fan ynlânske saken en keninkryksrelaasjes en 
de deputearre fan de provinsje fryslân, jannewietske de Vries, tekenen 
op moandei 22 april 2013 de Bestjoersôfspraak fryske taal en kultuer 
(Bftk). Dat barde yn it provinsjehûs yn Ljouwert.

Yn de bestjoersôfspraak steane 
ôfspraken foar de kommende fiif 
jier, dy’t de Fryske taal en kultuer 
befoarderje op it mêd fan ûnderwiis, 
media en kultuer. Benammen 
it Frysktalich ûnderwiis kriget in 
ympuls. Ryk en provinsje hawwe ek 
de ferantwurdlikheid foar Fryske 
organisaasjes as de Fryske Akademy, 
de universitêre stúdzje Frysk, Tryater 
en Omrop Fryslân regele. De Fryske 

Akademy is neffens it dokumint in 
basisfoarsjenning fan de kulturele 
ynfrastruktuer en de ynstânhâlding 
dêrfan wurdt troch de minister fan 
Underwiis, Kultuer en Wittenskip en 
de provinsje Fryslân mooglik makke.

selsstannigens en ienheid
De relaasje mei de KNAW is 
allyksa regele yn de BFTK: De 
Fryske Akademy is ferbûn oan de 

Keninklike Nederlânske Akademy 
fan Wittenskippen (KNAW) en 
makket diel út fan de ynstitute- en 
ûndersyksorganisaasje fan de KNAW. 
De aard fan de ferbûnens tusken de 
Fryske Akademy en de KNAW wurdt 
troch harren sels yn ûnderling oerlis 
bepaald. Selsstannigens en ienheid 
fan de Fryske Akademy bliuwe dêrby 
bewarre. De Fryske Akademy behâldt 
de status fan stichting en kin in 
berop dwaan op de foarsjennings 
fan de KNAW.

De folsleine tekst fan de BFTK is nei 
te lêzen op: http://lyt.sr/j2uj7 

utsein koarte besites oan guon 
plakken yn fryslân, stie der ek 
in yn ‘e kunde kommen mei 
fertsjintwurdigers út ferskate 
fermiddens fan de fryske 
maatskippij op it programma. 
By de oertocht op de frisia fan 
starum nei enkhuzen, wie der 
romte foar in moeting fan it 
keninklik pear mei fyftich gasten 
út elk fan de provinsjes noard-
hollân en fryslân.

De Fryske Akademy hie de eare om 
ek oan dizze keninklike besite mei te 
dwaan en sa mocht waarnimmmend 
direkteur-bestjoerder Hanno Brand 
mei op de boat. De Fryske groep 
wie de moarns al wiidweidich 
ynformearre yn in hotel yn Snits ear’t 
de bus nei Starum gie. 
Op inisjatyf fan kommissaris fan de 
Kening Jorritsma bestie de Fryske 
ôffurdiging út in mei soarch keazen 
fertsjintwurdiging út de wrâld 
fan de sport (keatsen, reedriden 
en fuotbaljen), it bedriuwslibben, 
de luchtmacht, de wittenskip, de 
kultuersektor, mar ek - en dat wie 
it ferskil fan de Fryske delegaasje 
mei de Noard-Hollânske - guon 
frijwilligersorganisaasjes, dy’t yn 
Fryslân wichtich wurk dogge. 

petear mei keninginne máxima
De Fryske Akademy hearde ta de 
wittenskiplike organisaasjes dêr't it 
keninklik pear mear oer witte woe. 
Yn it petear dat Hanno Brand mei 

keninginne 
Máxima 
hawwe mocht, 
waard dúdlik 
dat hja har 
goed taret 
hie op dizze 
moeting. It 
docht fansels 
gjin nij dat hja 
benammen belangstelling hie foar 
it tema meartaligens. Dêrtroch koe 
it wurk fan it Mercator Europeesk 
Kennissintrum foar Meartaligens en 
Taallearen fan de Fryske Akademy 
goed foar it fuotljocht brocht wurde. 
Der waard ek praat oer de unike 
posysje dy't de Akademy yn Fryslân 
ynnimt en wat har tafoege wearde 
derfan is op it stik fan de Fryske taal, 
skiednis en identiteit. 

Nei it yn de kunde kommen wie 
der wiidweidich gelegenheid om op 
de boat en yn de bus dy't it selskip 
wer nei Fryslân brocht, te praten 
mei fakgenoaten en oare leden fan 
de delegaasje. Mei Tresoar en UCF 
waard der praat oer gearwurking. 
En mei Rients Gratama wie der 
in lang petear oer syn rol by it 
jubileumfeest op freed 6 septimber 
yn De Harmonie. Sa koene der by 
de keninklike besite mear miggen 
yn ien flap slein wurde. It keninklik 
pear is ynformearre oer it wurk fan 
de Fryske Akademy en tagelyk binne 
de bannen mei guon partners fan de 
Akademy bestevige. 

fa-ria

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 akademy-wurk hawwe. as it heal kin krije wy dy teksten 
graach digitaal oanlevere yn it frysk. 

foar it nûmer dat yn de hjerst ferskynt, kin de kopij oanlevere 
wurde oant 1 septimber 2013.

Jo kinne de 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. 

 

Ferfolch fan foarside... Mei de kening en de keningin op ‘e boat

akademydei 2013: freed 6 septimber
De akademydei wurdt dit jier holden op freed 6 septimber. omdat 
de fryske akademy yn 2013 75 jier bestiet, hat de kommende ‘dies 
natalis’ in ekstra feestlik karakter. neist alle aktiviteiten dy’t yn al 
organisearre binne troch de ûnderskate wittenskiplike dissiplines en 
de wurkferbannen en wurkgroepen fan de fryske akademy, kin de 
akademydei beskôge wurde as de offisjele fiering fan it jubileum.

De harmonie
Elkenien is op 6 septimber fan 14.00 
oere ôf oant 21.30 oere wolkom yn 
Stedsskouboarch De Harmonie oan 
it Ruterskertier 4 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 en de jûn. Op dit plak kinne 
wy jo alfêst in foarpriuwke jaan: 
sa kinne jo ûnder mear bydragen 
ferwachtsje fan prof. dr. Pieter 
Winsemius, de promovendy Matthijs 
Gerrits MA en Nienke Boomstra 
MSc. Muzyk wurdt fersoarge troch 
Wiebe Kaspers op piano en Maaike 
Boonstra op trompet. De jûns is der 

in konsert troch it Frysk Jeugd  
Orkest ûnder lieding fan Theo 
Brouwer. De middeis is Rients 
Gratama jo gasthear. 

opjaan 
Oars as yn eardere jierren, wolle wy 
freegje om jo diskear op te jaan foar 
de Akademydei. Jo kinne jo  
no al oanmelde fia  
www.fryske-akademy.nl 
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De Vrije Fries diel 92: 

fan Wytsingen oant  
trinus riemersma
Diel 92 fan De Vrije Fries, it jierboek dat mienskiplik troch it keninklik 
frysk Genoatskip foar skiednis en kultuer en de fryske akademy 
fersoarge en útjûn wurdt, is ferskynd. it is ditkear gjin temanûmer, 
lykas de foarige ôflevering, mar in regulier nûmer mei in ferskaat oan 
nijsgjirrige artikels.

argeology en skiednis
It nûmer iepenet mei twa artikels 
mei in argeologysk aksint. Leo 
Verhart behannelet yn syn stik 
‘Terug in het land van herkomst. 
Over archeologen, terpen, ruzies 
en lege handen’ de spande 
ferhâldings tusken it Rijksmuseum 
van Oudheden, yn de persoan fan 
Jan Henrik Holwerda, en it Fries 
Museum, yn de persoan fan P.C.J.A. 
Boeles, yn de perioade om 1900 
hinne. In artikel oer de skiednis fan 
de argeology dus.
 
Nelleke IJssennagger dûkt it skiere 
ferline yn, mei it artikel ‘Vriend, vazal 
en vijand? Contacten tussen Friezen 
en Scandinaviërs in de Vikingtijd: 
teksten en objecten’. Hja ûndersiket 
de kulturele en ekonomyske 
kontakten tusken Friezen en 
Wytsingen yn de iere midsieuwen. 
Fryslân wie de yntermediêr tusken 
Skandinavië oan de iene kant en it 
Frankyske kontinint oan de oare. Dat 
wurdt wjerspegele yn de kontakten: 
der waard ûnderinoar hannel 
dreaun, der waard fochten, mar 
Friezen gyngen sa no en dan ek mei 
de Wytsingen mei op rôftocht.
 
Kees Kuiken hat in hiel oar stik
Fryske skiednis by de ein yn it 
artikel ‘“Zijne vrijzinnige denkwijze 
omtrent de staatshuishouding”. 
Bildts protoliberalisme en liberalisme 
1814-1851’. Dêryn beskriuwt er de 
opkomst fan it liberalisme op it Bilt, 
in part fan Fryslân dat wat ôfwykt fan 
de rest fan de provinsje.

keunstskiednis
Der binne geregeldwei 
keunsthistoaryske bydragen te finen 
yn De Vrije Fries. Yn dizze edysje 
behannelet tsjerkehistoarikus 
Justin Kroesen de ‘Iconografie van 
Fries katholiek kerkzilver in de 
zeventiende en achttiende eeuw’. 

It kleurekatern wurdt foar in 
grut part folle mei de ôfbyldings 
by it artikel fan Saskia Kuus, 
‘Standsbesef en familiebewustzijn 
van een Franeker regent. De 
portretopdrachten van Dirk 
Fogelsangh (1600-1663)’. Se lit sjen, 
dat it net allinne de adel wie dy’t yn 
de 17de ieu portretten meitsje liet. 
De einierde boeren spilen ek net 
swak by, sa’t bliken docht út de trije 
portretsearjes dy’t Dirk Fogelsangh 
yn de rin fan syn libben meitsje liet. 

Literatuerskiednis
Joke Corporaal beskriuwt yn it artikel 
‘Tussen moeder- en vadertaal. Anne 
Wadman en andere schrijvers in een 
minderheidstaal’ de ôfwagings fan 
skriuwer Anne Wadman om yn it 
Frysk of it Nederlânsk te skriuwen.

Eeltsje Hettinga nimt de poëzij fan 
de yn 2011 ferstoarne skriuwer en 
dichter Trinus Riemersma ûnder de 

loep yn it artikel ‘It krús, de krûk en 
de kruk. Oer de poëzy fan Trinus 
Riemersma’.

It nûmer befettet fierders de 
argeologyske kronyk fan Fryslân 
oer 2010 (omdat it temanûmer fan 
ferline jier gjin argeologyske kronyk 
hie), en it jierferslach fan it Frysk 
Genoatskip oer 2011.

De redaksje fan De Vrije Fries diel 92 
bestiet út: dr. Piet Bakker, dr. Joke 
Corporaal, dr. Johan Frieswijk, prof.
dr. Goffe Jensma (foarsitter), drs. 
Otto Knottnerus, dr. Han Nijdam 
(einredakteur) en dr. Ernst Taayke. 

utjeften

Bakker, p., et al. (red.), De Vrije 
Fries, diel 92, keninklik frysk 
Genoatskip foar skiednis en 
kultuer/fryske akademy, Ljouwert, 
2012, 200 siden, dêrfan 16 yn kleur, 
akademy-nûmer 1066, isBn 978-90-
6171-018-9. priis: € 19,50.

twa dûbelnûmers  
It Beaken
koartlyn binne twa dûbelnûmers fan It Beaken,  
it wittenskiplik tydskrift fan de fryske akademy, 
ferskynd: it is te rêden om nûmer 3/4 fan jiergong 73 
(2011) en om nûmer 1/2 fan jiergong 74 (2012). 

trije mânske artikels
It Beaken nûmer 3/4 fan jiergong 
73 befettet 112 siden en telt 
trije mânske artikels. Sa is der 
in bydrage fan Hinne Wagenaar 
mei as titel ‘Liudger, apostel 
fan ‘e Friezen?’. Jarich Hoekstra 
hat it oer: ‘In bytsje oer gâns. In 
lytse bydrage ta de stúdzje fan it 
Fryske kwantifiseardersysteem’. 
It lêste artikel is fan László 
Marácz: ‘European tools of conflict 
management in Central and Eastern 
European states with Hungarian 
minorities’. Fan D.J. Henstra is der 
in replyk: ‘Kritische kanttekeningen 
bij de theorie van Schuur’. Fierder 
steane der seis besprekken en trije 
oankundigings yn it nûmer. 

temanûmer 
Nûmer 1/2 fan jiergong 74 fan 
It Beaken is in temanûmer. It 
útgongspunt foar it nûmer hat 
it kongres ‘Sporen van het Fries 
en de Friezen in Noord-Holland: 
taalkundige en historische evidentie’ 
west, dat op 12 en 13 novimber 2010 
organisearre waard troch Rolf H. 
Bremmer Jr en Michiel de Vaan fan 
Universiteit Leiden. 

Noard-Hollân boppe it IJ wie yn alle 
gefallen oant en mei de trettjinde 
ieu foar in grut part Frysk gebiet. 
Dat komt foaral yn de taal út: 
plak- en persoansnammen en 
taalkundige eleminten yn teksten 
en dialekten. Yn it foaropwurd 
sizze de organisearders dan ek: 
“In de boezem van Noord-Holland 
klopt een Fries hart”. It is lykwols 
lang gjin útmakke saak, hokker 
taaleleminten yn Noard-Hollân oft 
der as frisismen op troch kinne en 
hokker oft it resultaat binne fan in 
yntern-Hollânske ûntjouwing. Neist 

taalkundige 
spylje 
histoaryske en 
geografyske 
arguminten 
ek in rol yn de diskusje. It kongres 
wie bedoeld as in poadium foar it 
presintearjen fan nije arguminten 
en it útwikseljen fan mieningen.

kongresbydragen
Der wienen tolve sprekkers by it 
kongres. Njoggen dêrfan hawwe 
har lêzing om- en útwurke ta in 
bydrage oan dit temanûmer fan It 
Beaken. De gastredaksje bestie út 
de organisatoaren fan it kongres, 
oanfolle mei Bert Looper. Mei 208 
siden is it in mânsk nûmer wurden; 
de kaartsjes en ôfbyldings binne 
allegearre yn kleur.

De ynhâld:
•	 Jan de Koning, ‘De betekenis 

van Noord-Holland binnen 
vroegmiddeleeuws Frisia’.

•	 Chris de Bont, ‘Friezen in het 
veen? Enige opmerkingen over 
de herkomst en taal van de 
middeleeuwse ontginners van de 
venen in Noord-Holland’.

•	 Marco Mostert, ‘De 
verschriftelijking van Noord-
Holland in de dertiende eeuw 
een Fries, West-Fries of Hollands 
fenomeen?’.

•	 Michiel de Vaan, ‘Taalcontact in 
Noord-Holland: een inleiding’.

•	 Arend Quak, ‘Het Friese karakter 
van Noord-Holland op basis van de 
oudste persoonsnamen’.

•	 Arjen P. Versloot, ‘Westgermaans 
*ē1 in het Noord-Hollands: een 
Ingweoonse mythe?’.

•	 Rolf H. Bremmer Jr, “It giet 
oan!”: Friese leenwoorden in het 
Nederlands’.

•	 Eric Hoekstra, ‘Fries substraat in 
de syntaxis van het West-Fries: 
oorsprong en implicatie van het 
onderscheid tussen infinitief en 
gerundium en hun syntactische 
distributie’.

•	 Cor van Bree, ‘Een Fries substraat 
in Noord-Holland? Oftewel: 
Noord-Hollandse frisismen op de 
methodologische pijnbank’.

It nûmer beslút mei biografyske 
ynformaasje oer de auteurs. 
 

Looper, B., e.o., it Beaken, Tydskrift 
fan de Fryske Akademy. jiergong 73, 
2011, nûmer 3-4. 112 siden.  
priis: € 11,00

Looper, B., e.o., it Beaken, Tydskrift 
fan de Fryske Akademy. jiergong 
74, 2012, nûmer 1-2. temanûmer 
Sporen van het Fries en de Friezen in 
Noord-Holland/Spoaren fan it Frysk 
en de Friezen yn Noard-Hollân. 208 
siden. priis: € 22,50.

priis: € 45,00 foar in abonnemint.

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

Besjoch ek ris ús thússide: www.fryske-akademy.nl
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personalia

personalia

komme en gean
algemiene saken 
Mei yngong fan ein april binne 
Linde kuipers en Linda talens 
út ein setten as opropkrêft foar 
de betsjinning yn kongres- en 
stúdzjesintrum It Aljemint. 

fakgroep skiednis en Letterkunde
Fan jannewaris oant en mei april 
hat de histoarikus/sjoernalist drs. 
erik Betten as gastûndersiker oan 
de Fryske Akademy ferbûn west. Hy 
hat yn dat tiidrek wurke oan it dien-
meitsjen fan syn publikaasje De Fries; 
op syk nei de Fryske identiteit, dy’t op 
13 juny ferskynd is. Mear oer it boek 
kinne jo hjir boppe lêze. 

Ein maaie is ôfskie naam fan 
Wouter schollema ma. De jonge 
histoarikus wie nei syn staazje 
by de Fryske Akademy ferbûn 
oan it projekt ‘Memento Mori’, 
in gearwurkingsprojekt oer de 
kultuer fan stjerren en begraven 
yn de Eems-Dollard-regio. Mear 
ynformaasje oer it projekt is te finen 
op: www.memento-mori.nu
Yn maaie kaam der ek in ein oan it 
kontrakt fan matthijs Gerrits ma. 

Gerrits hat sûnt septimber 2008 
by de Akademy yn tsjinst west as 
promovendus. Syn proefskrift oer 
‘Vete en partijstrijd in Westerlauwers 
Friesland in de late middeleeuwen’, 
sil yn de rin fan takom jier ferskine.

fakgroep sosjale Wittenskippen
In moanne nei 
har ôfskie koe 
ineke rienks 
ma begjin 
febrewaris op 
‘en nij oan it 
wurk foar ien 
dei wyks foar 
de Regionale 
Dossiers fan 
it Mercator 
Europeesk 
Kennissintrum 
foar 
Meartaligens en Taallearen. Hja 
docht dat yn ‘e mande mei drs. 
Saskia Benedictus-van den Berg. 
jurjen kingma, master-studint 
Applied Linguistics oan de 
Rijksuniversiteit Groningen, is ein 
febrewaris begûn mei syn staazje 
ûnder begelieding fan Mirjam 

Günther-van der Meij MA. Jurjen 
is dwaande mei in ûndersyk nei 
taalfeardigens fan learlingen út it 
meartalich fuortset ûnderwiis yn 
Fryslân. Foar syn ûndersyk hat er, yn 
‘e mande mei Diataal út Grins, ek in 
lêstoets Frysk ûntwikkele.
richt sterk ma	is	−	nei	in	lyts	jier	
fan ôfwêzigens 
– yn maart 
begûn by it 
nije projekt 
fan Mercator: 
LEARNMe, 
Language and 
Education 
Addressed 
through 
Research and 
Networking 
by Mercator. 
Dat troch de 
Europeeske Uny betelle projekt, 
moat oanbefellings en rjochtlinen 
opsmite foar beliedsmakkers en 
minsken út it wurkfjild fan taal en 
ûnderwiis. Dy oanbefellings en 
rjochtlinen moatte in praktyske 
hantlieding wurde fan hoe’t 
meartaligens yn it ûnderwiis oanpakt 

op syk nei de fryske identeit
Drs. Erik Betten – dy’t begjin dit jier 
as gastûndersiker oan de Fryske 
Akademy ferbûn west hat – besiket 
mei syn nije publikaasje De Fries. 
Op syk nei de Fryske identiteit djipper 
troch te kringen yn de Fryske 
identiteit.
Want wannear is ien in echte Fries? 
Moat dy persoon dan Frysk prate 
kinne? Wa makket soks eins út? En 
is in echte Fries altiten nochter en 
koppich? Dy en oare fragen komme 
op it aljemint yn dizze prikeljende 
syktocht nei it Frysk-wêzen.

taaie klisjees
Oan ‘e hân fan reportaazjes, 
ynterviews mei saakkundigen en it 
sjen nei de skiednis, giet de auteur 
taaie klisjees te liif. Hy ûndersiket 
wêr’t dy op basearre binne en oft 
se noch altiten in funksje ha yn de 
ienentweintichste ieu.
De Fries. Op syk nei de Fryske identiteit 
is op tongersdei 13 juny presintearre 
en is te keap yn it Frysk en yn it 
Nederlânsk. De Fryske oersetting 
is makke troch drs. Anne Tjerk 
Popkema, lid en âld-meiwurker fan 
de Fryske Akademy. 

Betten, erik, De Fries. Op syk nei 
de Fryske identiteit, Wijdemeer, 
Ljouwert, 2013, 197 siden, 
akademy-nûmer 1068, isBn 978 90 
8207 382 9. priis: € 19,50.

Drs. Erik Betten jout in foar
priuwke fan syn boek De Fries 
op de lededei fan 8 juny.

utjeften

wurde kin. Drs. Cor van der Meer is 
projektlieder fan it projekt. Fierder 
wurdt der oparbeide mei fjouwer 
partners yn it bûtenlân: Ciemen yn 
Barcelona, Aberystwyth University 
yn Wales, Stockholm University yn 
Stockholm en RILHAs yn Boedapest.
Ein maart naam drs. idske Bangma 
ôfskie. Hja hat de lêste jierren as 
ûndersyksmeiwurkster ferbûn west 
oan it projekt Melt-to-move. Foar 
dat projekt ferdjippe se har yn it 
stimulearjen fan meartaligens en 
de Fryske taal en de relaasje tusken 
skoalle en thús. Idske Bangma hat 
sûnt april in nije baan as ûndersiker 
by Partoer en is dêr benammen 
dwaande mei fraachstikken 
oangeande jongerein, ûnderwiis en 
meartaligens. 

Master-studinte Untwikkelings-
psychology ramziè hage is begjin 
april út ein setten mei har twadde 
staazje by de Fryske Akademy. De 
studinte fan de Rijksuniversiteit 
Groningen docht ûndersyk nei de 
lesmetoade ‘Studio F’ foar it fak 
Frysk yn it basisûnderwiis. Hja giet 
de attitudes fan de learkrêften nei 

as it giet om dy lesmetoade, mar se 
sjocht ek nei de hâlding fan harren as 
it giet om it fak Frysk. Fan de Fryske 
Akademy út wurdt Ramziè begelaat 
troch dr. Edwin Klinkenberg. 

Drs. jan van der West, dy’t sûnt 
novimber al foar oardel dei wyks as 

projektynheller 
wurket, is 
mei yngong 
fan april twa 
dagen wyks 
dwaande mei 
in falorisaasje-
stúdzje fan 
it Mercator 
Europeesk 
Kennissintrum 
foar 
Meartaligens 
en Taallearen. 

Yn it ramt fan it netwurkprogramma 
Universitaire Campus Fryslân (UCF) 
binne evelyn Bosma ma en nika 
stefan ma fan maaie ôf út ein setten 
as promovendus. Nika docht – as 
ûnderdiel fan in grutter ‘Taalsurvey‘ 
dat ek by de Akademy útfierd wurde 
sil - ûndersyk nei it ferskaat yn 

de Fryske sprektaal en sjocht dan 
benammen nei de Nederlânske 
ynterferinsjes en de dialektyske 
ferskillen. It ûndersyk fan Evelyn 
giet om it ferbân tusken it nivo fan 
twataligens en it foardiel dêrfan 
foar de kognitive ûntjouwing fan 
skoalbern. Dit projekt wurdt útfierd 

yn nauwe 
gearwurking 
mei in 
parallelprojekt 
dat de 
Univerisiteit 
Utrecht 
docht yn dy 
provinsje 
ûnder 
twatalige 
bern fan 
ymmigranten. 
Fan 6 maaie 

ôf is drs. Lysbeth jongbloed-faber 
oan de gong as ûndersyksmeiwurker. 
Hja siket út wat de ynfloed fan 
sosjale media is op it taalgedrach fan 
jongerein tusken 14 en 18 jier âld yn 
Fryslân. 

Drs. Jan van 
der West.

Ineke Rienks MA Richt Sterk MA
drs. Lysbeth 
JongbloedFaber

Drs. houkje rijpstra fersterket  
rie fan tafersjoch
houkje rijpstra (1963, Ljouwert) hat sûnt ein jannewaris sit yn de rie fan 
tafersjoch fan de fryske akademy. hja folge drs. folkert van der meulen 
op, dy’t yn de rin fan 2012 ôfskie naam, omdat syn termyn as lid derop 
siet. 

frysk
It nije lid fan de Rie fan Tafersjoch 
waard grut yn Wergea, mar 
wennet ûnderwilens alwer 30 jier 
yn Gytsjerk mei har partner Lucas 
Talsma. Harren bern Ditmer (1989) 
en Marrit (1993) studearje beide 
genêskunde yn Grins en wenje dêr 
ek. Earder wurke Houkje Rijpstra as 
sjoernalist, ûnder oare by Omrop 
Fryslân. Se studearre yn 2004 ôf 
yn de Fryske Taal- en Letterkunde 
oan de Ryksuniversiteit fan Grins, 

mei as doktoraalskripsje Geef mar 
linich, it Frysk by Omrop Fryslân. Sûnt 
2006 is Rijpstra wethâlder (PvdA) 
yn Tytsjerksteradiel. Se hat ûnder 
oare Frysk yn portefúlje, njonken 
sosjale saken, ferkear en ferfier, 
natuer en miljeu en ûnderhâld fan de 
iepenbiere romte.

Dynamysk
Har hiele libben al hat Houkje 
Rijpstra in protte niget oan de Fryske 
taal en kultuer: “Om’t de Fryske 

Akademy dêr yn 
myn eagen in 
belangrike rol 
yn spilet, ha ik 
my beskikber 
steld foar de Rie 
fan Tafersjoch. 
Ik wol 
graach meitinke en -wurkje oan it 
fuortsterkjen fan de Akademy yn 
brede sin, wêrby’t myn omtinken 
benammen útgiet nei it bekender 
meitsjen fan wurk en byld fan de 
Fryske Akademy en it (noch) better 
meitsjen fan de relaasje mei oare 
ynstituten en oerheden. Sûnt 
begjin dit jier bin ik dwaande en ik 
ha fuortendaliks al merkbiten hoe 
dynamysk it der om en ta giet by de 
Fryske Akademy. Genôch te dwaan: 
ik tidigje op in goeie tiid as RfT-lid by 
de Fryske Akademy.” 

Drs. Houkje Rijpstra.
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akademy 
wikselet út
De fryske akademy hat fan 17 oant 
en mei 21 juny meidien oan de Week 
van de uitwisseling, in inisjatyf fan 
de stichting Werkeninfriesland. 
Werkeninfriesland is in 
gearwurkingsferbân fan 34 
oerheidsynstânsjes yn fryslân, 
dy’t de arbeidsmobiliteit en it 
oparbeidzjen yn fryslân stimulearje 
wol. De wike fan de útwikseling 
waard dit jier foar de twadde kear 
organisearre. De bedoeling wie dat 
elk dy’t dat nijsgjirrich fynt, de gelegenheid krige om ris in dei by in oare 
organisaasje mei te rinnen. soks as mooglikheid om nei oare wizen fan 
wurkjen te sjen, te netwurkjen, mooglikheden foar de karriêre nei te 
gean en mobiliteit yn fryslân op gong te bringen. 

Fiif meiwurkers fan de Fryske 
Akademy diene mei oan de 
útwikselwike en wiene te gast by 
ûnder mear it CJIB, Provinsje Fryslân, 
NHL Hogeschool en Tresoar. By de 
Fryske Akademy kamen op tiisdei 
18 juny acht meiwurkers fan de 
plysje, it CJIB, tsjinst Sosjale Saken 
NoardWest Fryslân, Provinsje Fryslân 
en de gemeentes Kollumerlân en 
Littenseradiel. 

koarte ympresje
Anneke Hoekstra, yn it deistich 
libben kommunikaasjemeiwurker 
by de gemeente Littenseradiel, jout 
in koarte ympresje fan de dei dat se 

te gast wie by de Fryske Akademy: 
"Cobi Vogelzang en Nora Pratley 
fan Personiel & Organisaasje fan de 
Fryske Akademy, makken dizze dei 
mooglik. De dei begûn yn kongres- 
en stúdzjesintrum It Aljemint mei 
kofje en in foarstelrûntsje. Tige 
nijsgjirrich wiene de presintaasjes 
fan Han Nijdam, Peter van der Meer 
en Jan van der West. Sa learden wy 
ûnder oaren hoefolle de Frije Friezen 
om 1300 hinne betelje moasten 
as se in oar de noas ôfsnieën of 
in hân, beseagen wy it nijsgjirrige 
HISGIS-projekt en learden wy dat 
twataligens in soad fertuten docht 
foar opgroeiende bern. Nei de lunsj 

kaam de rûnlieding, trepkes op en 
ôf en fansels – mei tastimming – wat 
laden iepenje yn dé keamer fan 
it Frysk Wurdboek. Dêrnei gong 
de groep út inoar en waarden de 
minsken foarsteld en koene se yn 
’e kunde komme mei it wurk fan 
de ôfdielings Taalkunde, Sosjale 
Wittenskippen en Skiednis, mar ek 
by de wittenskipsstypjende tiims fan 
sekretariaat en kommunikaasje. En 
sadwaande sit ik hjir no dit stikje te 
typen. Ik bin it mei Cobi Vogelzang 
iens: in soad minsken hawwe faaks 
it idee dat de Fryske Akademy 
wol saai wêze moat, mar ast wat 
fierder sjochst, docht bliken dat dat 
hielendal net sa is. It is krekt tige 
nijsgjirrich! Ik hoopje fan herte dat 
de Fryske Akademy takom jier wer 
meidwaan sil oan de Week van de 
Uitwisseling." 

De dielnimmers oan de 
Week van de Uitwisseling.

stúdzjeferlof salverda
prof dr. reinier salverda is sûnt medio april mei 
stúdzjeferlof, dat de rie fan tafersjoch him ferliend 
hat. salverda hie dat stúdzjeferlof oanfrege, omdat 
syn eigen wittenskiplike projekten en publikaasjes 
de lêste jierren oan de krapperein kaam binne. 

Salverda sil yn syn tiid fan stúdzjeferlof ûnder mear 
dielnimme en bydrage oan de ICA-konferinsje yn 
Londen, de ynternasjonale linguistekonferinsje yn 
Genève en meiwurkje oan de publikaasje fan Crossing 
Boundaries: Lingua franca, lingua sacra fan it Max Planck 

Instituut yn Berlyn. It stúdzjeferlof fan Salverda duorret 
oant desimber 2013, wannear’t er mei pensjoen giet. 

Brand
De Rie fan Tafersjoch hat dr. Hanno Brand (1959) – op 
dit stuit fakgroepshaad Letterkunde, Skiednis en 
Taalkunde	by	de	Fryske	Akademy	−	ree	fûn	om	oant	
de pensjonearring fan prof.dr. Reinier Salverda dy syn 
direkteur-bestjoerderstaken waar te nimmen.  
De proseduere foar de opfolging fan Salverda – nei  
syn	pensjoen	−	is	begjin	april	al	út	ein	setten.	De	Rie	 
fan Tafersjoch hopet ynkoarten mei in opfolger te 
kommen. 

ynternasjonaal projekt op skoallen
Wa’t plannen hat om in ynternasjonaal projekt op te setten foar syn of har skoalle of klasse, kin mei help 
fan it network of schools fan de fryske akademy in partnerskoalle yn in oar lân fine. mei sa’n 100 leden yn 
mear as 30 gebieten, binne der ferskate mooglike partners. 

utwiksel
In ynternasjonaal projekt hoecht net dreech te wêzen: 
in e-postútwikseling of in chatsesje kin al hiel wat 
opsmite. In útwiksel fan learlingen of dosinten yn 
libbensliif sil mear tiid kostje om te regeljen. Wa’t de 

stipe fan Network of Schools hawwe wol by it finen 
fan in partnerskoalle, kin in e-postberjocht stjoere 
oan: networkofschools@fryske-akademy.nl. Mear 
ynformaasje oer it netwurk is te finen op de website:  
www.networkofschools.org 

ferstoarne leden
yn de ôfrûne tiid hawwe wy 
fernaam fan it ferstjerren fan 
fjouwer leden fan de fryske 
akademy.

 jakob Vellenga fan Ljouwert is 
ferstoarn op 20 septimber 2012. 
Vellenga is 92 jier wurden en hat 
riedslid en wethâlder fan Ljouwert, 
lid fan Provinsjale Steaten en fan 
de Twadde Keamer west. 

 mr. Dirk Willem kok ferstoar 
op 9 febrewaris fan dit jier te 
Feanwâlden.  

Kok is 82 jier wurden. Ien fan 
syn wichtichste pubikaasje is 
Diarium Furmerii: dagboek van 
Bernardus Gerbrandi Furmerius, 
16031615, landsgeschiedschrijver 
van Friesland, dat er yn ‘e mande 
mei âld-Akademymeiwurker Onno 
Hellinga (silger) besoarge hat. 

 Dr. marijke spies út Amsterdam 
is op 13 maaie 2013 ferstoarn, yn 
‘e âldens fan 78 jier leeftyd. Frou 
Spies har lêste funksje wie dy fan 
heechlearaar Aldere Nederlânske 
Letterkunde by de Oplieding 
Nederlânsk fan de Vrije Universiteit 
yn Amsterdam.

 Twa dagen nei Marijke Spies 
ferstoar dr. eerde Beulakker. 
Beulakker - ôfkomstich fan 
Ljouwert - waard 69 jier. Hy 
promovearre foarich jier noch 
op Onderscheid moet er zijn, in 
histoarysk en 
sosjaal-kultureel 
ûndersyk nei de 
wettersport yn 
Nederlân. 

Dr. Eerde 
Beulakker

personalia

projekten
Demo-ferzje taalportaal online
it projekt ‘taalportaal nederlânsk en frysk’ hat as doel om de kennis 
fan de grammatika fan it nederlânsk en it frysk dy’t op dit stuit 
foarhannen is op in wittenskiplik ferantwurde wize gear te bringen 
en fia it ynternet yn it ingelsk tagonklik te meitsjen. Dêrmei is dit in 
unyk projekt. De tradisjonele grammatikale dielmêden lûdlear, 
foarmlear en sinlear wurde yn it taalportaal yntegrearre en 
troch krúsferwizingen mei-inoar ferbûn. Dêrtroch sil it foar 
taalkundigen mooglik wêze om ferbannen te sjen dy’t har oars 
lichtwol ûntkommen wêze soene. op dizze wize komme tagelyk de 
wite plakken yn ús kennis oan it ljocht en wurdt de kontrastive analyze 
frysk-nederlânsk systematisearre.

Gearwurkingsferbân
It projekt wurdt subsidiearre troch 
NWO (de Nederlandse organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek), 
yn it ramt fan ‘NWO-groot’. It is 
de earste kear, dat sa’n wichtich 
en prestisjeus subsydzje oan in 
taalkundich projekt tawiisd wurdt 
(en de twadde kear dat in projekt 

binnen de Geasteswittenskippen 
soks barre mei). De útfiering is yn 
hannen fan in gearwurkingsferbân 
fan fjouwer ynstellingen: Meertens 
Instituut, Instituut voor Nederlandse 
Lexicologie, Universiteit Leiden en 
Fryske Akademy. It projekt is op 1 
jannewaris 2011 út ein set en it sil fiif 
jier duorje.

Der is no in demo-ferzje mei lytse 
stikjes lûd-, foarm- en sinlear fan it 
Nederlânsk en it Frysk, te besjen fia  
http://www.taalportaal.org/. Al sil 
der yn de finale ferzje noch gâns 
feroarje, elk kin no in idee krije fan 
wêr’t it mei it Taalportaal op útdraaie 
moat. 

Foar it projekt Taalportaal is der no in demo
ferzje mei lytse stikjes lûd, foarm en sinlear 

fan it Nederlânsk en it Frysk.
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taalryk europa
De lêste trije jier wie it mercator kennissintrum, ûnderdiel fan de fryske 
akademy, ien fan de partners yn it Language rich europe-projekt. yn 
dat projekt, folút ‘Language rich europe – multilingualism for stable and 
prosperous societies’, is ûndersyk dien nei meartaligens yn europa en op 
basis dêrfan binne in stikmannich oanrikkemandaasjes formulearre. De 
liedende partner fan Language rich europe wie de British council en it 
projekt waard finansiere mei stipe fan de europeeske kommisje.

It ûndersyk is útfierd yn mear as 
tweintich Europeeske lannen en 
regio’s en wie rjochte op ferskillende 
domeinen: talen yn offisjele 
dokuminten en databestannen; 
talen yn it ûnderwiis; talen yn 
audiofisuele media en skreaune 
parse; talen yn publike tsjinsten 
en de iepenbiere romte en talen 
yn it bedriuwslibben. Der waard 
sjoen nei hoe bot oft talen oan bod 
komme yn belied en praktyk. Dêrby 
waard nei alle talen sjoen: nasjonale 
talen, immigrantetalen, regionale of 
minderheidstalen en frjemde talen. 
Mercator hat it ûndersyk yn Nederlân 
en Fryslân foar har rekken nommen. 
De ûndersyksresultaten binne 
publisearre yn it boek Language Rich 
Europe  Trends yn belied en praktyk 
foar meartaligens yn Europa. Wa’t 

ynteresse hat foar dat (papieren) 
boek kin dat trochdwaan oan drs. 
Saskia Benedictus-van den Berg: 
sbenedictus@fryske-akademy.nl, mar 
it is ek mooglik om de publikaasje 
sels fia ynternet del te laden: 
http://lyt.sr/4aekv

oanbefellings
Op grûn fan de folsleine útkomsten 
binne tsien oanbefellings 
formulearre foar Europeesk 
belied. Dy binne op 5 maart op 
it einkongres fan it projekt yn 
Brussel presintearre. Dêrneist 
binne ek neffens lân of regio 
oanrikkemandaasjes jûn. Lykas yn 
de oare lannen, binne yn Nederlân 
en Fryslân sympoasia hâlden om ta 
dy oanbefellings te kommen. Ien fan 
de oanrikkemandaasjes foar Fryslân 

wie dat taalsurveys net allinnich 
nei it Frysk en it Nederlânsk sjen 
moatte, mar ek nei oare talen. In 
oare oanbefelling stelt dat, om de 
kearndoelen berikke te kinnen, in 
ferbettering yn kwaliteit en kwantiteit 
fan it Fryske taalûnderwiis nedich is.

Op de website fan Language Rich 
Europe binne 'lykas oanjûn' de 
ûndersyksresultaten werom te finen: 
de publikaasje is yn mear talen, 
ynklusyf it Frysk, del te laden. Fierder 
kinne op de site ferskate lannen/
regio’s mei-inoar fergelike wurde. It 
ûndersyksynstrumint is ek beskikber 
foar selsevaluaasje troch oare lannen 
en regio’s en de kommende tiid 
wurde mear nijsgjirrige inisjativen en 
pilotprojekten út de ferskate lannen 
tafoege. It adres fan de website is:  
www.language-rich.eu 

projekten

It foarum by de diskusjejûn oer de standertwurdlist en it oanpassen fan 
de stavering: drs. Koen Eekma (Afûk), drs. Henk Wolf (taalkundige),  
dr. Anne Dykstra (taalkundige Fryske Akademy, projektlieder) en  
prof.dr. Goffe Jensma (heechlearaar Fryske taal- en letterkunde).

Wa’t de lêste tiid de fryske media wat folge hat, hat in 
soad reaksjes lêze kinnen op de plannen foar in stan-
dertwurdlist en de oanpassing fan de fryske stavering. 
op freedtejûn 28 juny wie yn kongres- en stúdzjesin-
trum it aljemint fan de fryske akademy in diskusjejûn 
oer de tematyk, organisearre troch provinsje fryslân en 
de fryske akademy. Deputearre drs. jannewietske de 
Vries koe de goed 80 oanwêzigen tasizze dat der oer de 
stavering noch fierder praat wurde sil en dat der yn alle 
gefallen op 1 oktober oankommend in nije staverings-
hifker is, byneed mei de âlde wurdlist.

standertwurdlist en stavering
projektlieder dr. anne Dykstra jout foar Ut de Smidte oan wat oft de 
eftergrûn west hat foar de útstellen sa’t dy der no hinne lizze:
De rop om in Grien boekje is oppikt troch de provinsjale polityk en dat 
is útrûn op in opdracht fan ‘e provinsje fryslân oan ‘e fryske akademy 
om sa’n boek gear te stallen. Dat wurdt de Standertwurdlist Frysk, in list 
dy’t wurden yn ‘e krekte stavering jout en tagelyk normearret. Dat lêste 
wol sizze, dat keazen wurdt tusken farianten: ‘ûnder' yn stee fan 'onder’, 
‘stie(n)’ foar ‘ston’ en ‘jûn’ foar ‘joon’. By dy kar wurdt hieltyd rekken 
holden mei de standert dy’t op skrift al bestiet.

Breder projekt
De Standertwurdlist is de kearn fan 
in breder projekt dêr't de Akademy 
oan wurket, ek yn opdracht fan 
'e provinsje, nammentlik it online 
Taalweb, dat bestiet út in nije Fryske 
staveringshifker, in automatyske 
oersetter Nederlânsk-Frysk en 
oarsom, en in wurdboekportaal, 
dêr't alle resinte wurdboeken 
en wurdlisten fan 'e Akademy 
fergees yn oanbean wurde sille. De 
staveringshifker komt as plug-in 
beskikber foar Word. Brûkers fan 
oare tekstferwurkers kinne terjochte 
op Taalweb.
Elk dy't twifelet oan 'e stavering 
fan in beskaat wurd, kin dat aanst 
opsykje yn 'e Standertwurdlist. It soe 
kinne dat in brûker mistaast, want 
it is prinsipieel ûnmooglik om alle 
wurden yn hokker list dan ek op te 
nimmen. Yn dat gefal moatte de 
staveringsregels foar it Frysk útkomst 
biede. Dy staveringsregels wurde ek 
opnaam yn 'e troch de provinsje fêst 
te stellen Standertwurdlist.

essinsjeel ûnderdiel
De regels foar de stavering fan 
it Frysk binne dus in essinsjeel 
ûnderdiel fan 'e Standertwurdlist. 
Sûnder dúdlike en konsistinte 
regels is it ommers ûnmooglik 
om in list fan goed stavere Fryske 
wurden oan te bieden. It Frysk hat 
al fan 1879 ôf staveringsregels, yn 
1945 binne dy oanpast en yn 1976 
barde dat wer. Dêrnjonken binne 
yn 1982 noch apart regels fêststeld 
foar de stavering fan frjemde 
wurden yn it Frysk. Dy lêste beide 
regelingen binne troch Provinsjale 
en Deputearre Steaten fan Fryslân 
fêstlein. Ut soarte moasten dy 
offisjele regelingen de basis wêze 
foar de Standertwurdlist. Krekt om't 
dy list de wurden ûndûbelsinnich 
yn 'e goede stavering jaan moat, 
waarden wy der ta twongen om alle 
gefolgen fan 'e regels troch te tinken. 
Wy kamen der sa achter dat der 
ynkonsekwinsjes yn 'e regels en it 
tapassen dêrfan sieten.
Ik nim hjir as foarbyld de besteande 
regel foar it lange en koarte û-lûd, 
as yn 'slûs'en 'rûk'. Dy lûden wurde 

altyd as 'û' stavere, behalven 
as sy tebekgean op in Aldfryske 
lange 'o', dan moat it lûd mei 'oe' 
stavere wurde. De regel ûnderstelt 
dus kennis fan it Aldfrysk, dy't 
de trochsneed Fryskskriuwer net 
hawwe sil. At wy de regel tapasse, 
komme wy op apartichheden. It 
Fryske wurd 'boek' wurdt neffens de 
regels mei 'oe' stavere, want der is in 
Aldfryske foarm 'book', dus komt de 
útsûndering op 'e regel yn wurking. 
It wurd 'poes' falt net ûnder de 
útsûndering, want wy witte net fan in 
Aldfrysk 'poos'. Fan gefolgen moatte 
wy de namme fan dat bist, at wy de 
regel folgje, as 'pûs' staverje. Yn 'e 
praktyk hâldt nimmen him oan 'e 
regel, elkenien skriuwt 'poes', en wy 
wolle dat sa hâlde.

'poes' bliuwt 'poes'
Wy hawwe dêrom oan 'e Steaten 
útsteld, om de regel oan te 
passen ta: “it koarte en it lange 
û-lûd wurdt yn it Frysk stavere as 
'û'. As it dúdlik oerienkomstige 
Standertnederlânske wurd lykwols 
in 'oe' hat, dan hat it Fryske wurd 
dat ek”. De Fryskskriuwer hoecht 
no gjin kennis fan it Aldfrysk mear 
te hawwen, en de regel slút oan by 
in staveringstradysje: 'poes' bliuwt 
'poes'. It gefolch fan de nije regel is 
al dat wy yn sa'n 40 oare wurden wol 
ôfwike moatte fan 'e tradysje. De 
measte dêrfan komme sa komselden 
foar, dat sy gjin problemen opsmite 
sille. Der sitte lykwols ek in pear 

frekwinte wurden tusken. De 
opfallendste binne wol 'droech' en 
'noegje', dy't neffens de nije regel 
as 'drûch'en 'nûgje' skreaun wurde 
moatte. Dêr sil raar tsjinoan sjoen 
wurde, mar alles ôfwaagjend hawwe 
wy dochs miend om oan 'e Steaten 
út te stellen om dizze oanpassing yn 
'e staveringsregels oer te nimmen. 
De ûnhâldberheid fan 'e besteande 
regel, dy't ta 'pûs' laat, en it belang 
fan in dúdlike nije regel hawwe dêrby 
in grutte rol spile.

Om de proseduere sa transparant 
mooglik te hâlden, hat de Fryske 
Akademy alle wizigingsútstellen earst 
hifkje litten troch saakkundigen, 
dêrûnder de Nederlandse Taalunie, 
dy't ferantwurdlik is foar it Groene 
boekje. De provinsje hat de útstellen 
ek troch trije eksterne saakkundigen 
hifkje litten. Dêrnjonken hat de 
Fryske Akademy letter yn twa 
ynformearjende gearkomsten fan 
steatekommisjes de oanpassings 
taljochte. 

www.mercator-research.eu
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Weromsjen

akademy 75 jier: 
sympoasium sosjale Wittenskippen
Dit jier bestiet de fryske akademy 75 jier. Der wurde 
ferskate aktiviteiten organisearre om dat te fieren. freed 25 
jannewaris wie de earste middei en dy stie yn it teken fan 
mercator, de fakgroep sosjale Wittenskippen (fsW) en... ús 
bûtengewoan fakgroepslid tseard de Graaf, dy’t him al jierren ynset 
foar bedrige talen en dy’t in pear dagen nei it sympoasium – op snein 27 
jannewaris − ek 75 jier waard.

op it iis
De Graaf hie ûnderweis nei Ljouwert 
tsjin syn frou sein: “Dit wurdt neat, 
want der is hielendal gjin programma 
en de measte Friezen steane hjoed 
op it iis en hawwe gjin nocht oan in 
sympoasium sûnder programma”. 
Wat er lykwols net wist, wie dat 
syn neiste kollega’s út it bûtenlân 
útnoege en kaam wienen. Dat wie in 
grutte ferrassing!

oerienkomst
Durk Gorter biet it spits fan it 
sympoasium ôf mei in ûnderhâldend 
skiednisoersjoch, dêr’t er omtinken 
ynjoech oan it 25-jierrich bestean 

fan FSW en Mercator yn 2012. Nei 
him kaam Jeroen Darquennes fan 
’e	universiteit	fan	Namur,	dy’t	−	
nettsjinsteande it útfallen fan ‘e 
FYRA	−	lokkich	op	’e	tiid	yn	Ljouwert	
wie. Hy spriek syn wurdearring út 
foar it feit dat Mercator sa’n protte 
ynternasjonale kontakten hat en 
winske de Akademy in ‘lokkige 
jierdei’ yn syn sjarmante Flaamsk. 
Nei de lêzing fan Anna Pauwels 
fan it SOAS (School for Oriental 
and African Studies) waard in 
gearwurkingsoerienkomst tusken it 
SOAS en de Akademy tekene en doe 
wie it tiid foar in bakje kofje of tee 
en in stikje (jubileum)oranjekoeke. 

It skoft waard opfleure mei 
pianomuzyk fan Wiebe Kaspers. 

Nei it skoft hawwe Victor Denisov út 
Ruslân, Cecilia Odé út Amsterdam 
en Tseard de Graaf sprutsen oer 
it fêstlizzen fan bedrige talen: 
hoe aventoerlik, dreech, mar ek 
weardefol oft soks is. De oanwêzigen 
waarden yn in filmke meinommen 
nei it fiere en iiskâlde Ruslân.

earepinning
Oan ’e ein fan it sympoasium krige 
De Graaf út hannen fan direkteur-
bestjoerder Reinier Salverda de 
earepinning fan de Fryske Akademy 
foar syn wittenskiplik krewearjen. Nei 
in applaus fan sa’n hûndert minsken 
wie it tiid om dizze middei ôf te 
sluten mei in hapke en in drankje. 

njoggen nije ucf-promovendy
De ûndersyksmienskip yn fryslân is frijwat groeid troch de útwreiding 
fan de ûndersykskoalle fan de university campus fryslân (ucf) mei 
njoggen promovendy. Der binne no tweintich ucf-promovendy oan 
it wurk. yn oanwêzichheid fan ûnder oaren klaas Wybo van der hoek 
(fise-foasitter kolleezje fan Bestjoer stenden hogeschool), hanno Brand 
(waarnimmend direkteur-bestjoerder fryske akademy) en tim van 
ooijen (Waddenacademie) gie wethâlder thea koster fan de gemeente 
Ljouwert begjin maaie yn petear mei de nije promovendy. 

thúskommen
“Wat ik mis in Fryslân is een 
universiteit”, sa seit Jasper Heslinga, 
UCF-promovendus by Stenden 
Hogeschool. Foar de measte 

promovendy, dy’t yn Fryslân 
opgroeid en oarsearne yn Nederlân 
studearre hawwe, fielt it dwaan 
fan harren promoasje-ûndersyk 
yn Fryslân as thúskommen. Thea 

Koster lei yn dit 
ferbân de klam 
yn dit ferbân op 
it kreëarjen fan in 
akademysk klimaat 
yn Ljouwert, dêr’t 
de oanwêzichheid 
fan in ynstelling as 
Tresoar ûnmisber 
foar is. 

De promovendy
By de Fryske Akademy binne dit jier 
trije UCF-promovendy begûn: Dennis 
worst, Evelyn Bosma en Nika Stefan. 
Oer harren projekten is mear te 
lêzen op side 7 fan dit nûmer fan Ut 
de Smidte. 
Der binne fjouwer promovendy 
út ein set by it European Tourism 
Future Institute (ETFI) fan Stenden 
Hogeschool: Richard Rijnks, Jasper 
Heslinga, Jelmer Jeuring en Jasper 
Meekes dogge ûndersyk op it mêd 
fan Toerisme en Leisure yn Fryslân 
en it Waadgebiet, mei each foar de 
regionale ekonomy en identiteit. 
By de Waddenacademie binne 
der twa jonge ûndersikers mei in 
promoasje-ûndersyk út ein set: 
Jeroen Onrust ûndersiket it belang 
fan blaukopwjirm (regenworm) foar 
de greidefûgels en Marco Bakker 
besjocht de transformaasje fan 
natoer- nei kultuerlânskip yn it 
Fryske feangebiet. 

Lokwinsken foar Tseard de Graaf (midden), dy’t krekt de 
earepinning út hannen fan Reinier Salverda krigen hat. 

Deistich begelieder Edwin Klinkenberg, waarnimmend direkteur 
bestjoerder Hanno Brand en de trije UCFayo’s fan de Fryske Akademy:  

Dennis Worst, Nika Stefan en Evelyn Bosma. Foto: UCF

Wurkferbannen
sympoasium oer it fryske 
lânskip jout diskusje
‘hokker takomst foar it fryske lânskip?’ wie it tema fan it sympoasium 
dat organisearre waard op woansdei 24 april troch de wurkferbannen 
en wurkgroepen, by gelegenheid fan it 75-jierrich bestean fan de 
fryske akademy yn 2013. it tema fan it sympoasium wie benammen 
oandroegen troch de rûnten fan it Biologysk, it argeologysk en it 
Lânboukundich Wurkferbân. Der wienen in njoggentich dielnimmers 
oanwêzich yn kongres- en stúdzjesintrum it aljemint fan de fryske 
akademy. it iepeningswurd wie fan deputearre johannes kramer, dy’t 
ûnder oaren lanlik gebiet, plattelânsbelied en iepenbier ferfier yn ‘e 
portefúlje hat.

trochgeande diskusje
It doel fan it sympoasium wie 
om in bydrage te leverjen oan 
de trochgeande diskusje oer (de 
takomst fan) it Fryske lânskip. It 
wie dêrom organisearre om trije 
aktuele tema’s hinne: de krimp, 
natoerbehâld en ekology. Tema’s 
dêr’t fansels genôch dwersferbinings 
tusken besteane.

De dei wie yndield yn trije sesjes, 
mei elk twa sprekkers. Sesje ien hie 
‘De wearde fan it Fryske lânskip’ as 
tema. De sprekkers wienen arsjitekte 
Nynke Rixt Jukema oer ‘De kansen 
van de krimp: Go or no go’ en Siem 
Jansen, direkteur fan de Noordelijke 

Ontwikkelingsmaatschappij, mei ‘De 
mens wikt!?’. Har wie frege om yn 
harren ferhaal omtinken te jaan oan 
de stelling De krimp is in segen foar it 
Fryske lânskip!

Yn sesje twa gie it om it tema 
‘Lânskip en grutgrûnbesit›. Foar 
it buordsje kamen histoarysk 
geograaf Meindert Schroor mei ‘Fan 
leechte en rendemint, leafde en 
rintmasterskip: de adel as foarrinner 
fan natoerbehâld’ en Henk de Vries, 
direkteur fan It Fryske Gea, oer 
‘Grûnbesit skept ferplichtings, ek nei 
de mienskip’. De stelling fan dizze 
sesje wie: Natoerorganisaasjes binne 
de nije adel.

‘Lânskipsbelied en ekology’ stie 
sintraal yn de tredde en lêste sesje. 
Dy sesje waard ynlaat troch Meinte 
Engelmoer, foarsitter fan it Biologysk 
Wurkferbân fan de Fryske Akademy, 
dy’t oan it wurd kaam oer ‘It Fryske 
lânskip yn ‘e oergong’. De oare 
sprekker yn dizze sesje wie Klaas 
Johan Osinga, Europaspesjalist fan 
LTO Noard. Hy hie it oer ‘Lân- en 
túnbou yn in feroarjende wrâld en 
de konsekwinsjes en kânsen foar 

Fryske boeren en túnkers’. De boeren 
behâlde it Fryske lânskip wie de 
stelling fan dizze sesje.

underskate belangen
Wienen de sprekkers fan de twadde 
sesje it oer it gehiel noch wol ridlik 
meiinoar iens, dat wie oars by de 
earste en benammen de tredde 
sesje, dêr’t de tsjinstellings tusken 
de ûnderskate belangen dy’t by it 
brûken en ynrjochtsjen fan it lânskip 
allegearre har gerak hawwe moatte, 
wol foargoed nei foaren kamen. Dat 
wie ek te fernimmen oan de reaksjes 
fan it publyk, dat him goed hearre 
liet en folop oan de diskusje meidie. 
Sa waard it doel fan dizze dei – in 
bydrage leverje oan de trochgeande 
diskusje oer it Fryske lânskip – berikt.

De wurkferbannen en wurkgroepen 
hawwe altyd in brêge west tusken 
wittenskip en mienskip. Dit 
sympoasium liet sjen, dat de Fryske 
Akademy, nei 75 jier, noch altyd in 
wittenskiplik ynstitút is dat folop diel 
útmakket fan de mienskip dêr’t it út 
fuortkomt. 

Diskusje yn en mei de seal. 

Klaas Johan Osinga oan it wurd. 
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Dei oer meartalige & multykulturele 
kommunikaasje op campus yn Londen
mear as 80 praktyklju, ûndersikers, studinten en oare nigethawwers, 
wurksum yn ûnderskate dissiplines en ôfkomstich út ûnderskate 
hoeken fan de wrâld, kamen op moandei 17 juny byinoar op Vernon 
square campus yn London. hja hiene it dêr oer útienrinnende kwestjes 
mei as sintraal tema ‘multilingual & multicultural communication’ 
(m&mc). De iaLsp (international association of Language and social 
psychology) en de ica (international communication association) 
arbeiden op mei soas (school for oriental and african studies, 
university of London) en mercator/de fryske akademy om dit 
sympoasium fan ien dei te organisearjen.

salverda en Van der meer
Nei de registraasje en in 
wolkomstwurd folge in yntroduksje 
troch de beide  foarsitters, Howard 
Giles (University of California) 
en Itesh Sachdev (SOAS), dy’t 
harren noed útsprutsen oer it 
bytsje omtinken dat der is foar 
M&MC op in protte mêden fan 
wittenskiplik ûndersyk, dêrûnder 
kommunikaasjestúdzjes, 
ynterpersoanlike en sosjale 
psychology en taalkunde. Lid 
King (The Language Company) en 
Dina Mehmedbegovic (Institute of 
Education) begûnen de haadsesje 
mei in presintaasje oer stedsk 
ferskaat mei in spesjale fokus op 
Londen. Reinier Salverda en Cor van 
der Meer (Fryske Akademy/Mercator) 
besprutsen dêrnei it belang fan 
regionale en minderheidstalen oan 
de hân fan data oer it trijetalich 
ûnderwiis yn Fryslân. Hja hiene it 
ek oer kânsen foar regionale en 
minderheidstalen dy’t lizze yn it 
brûken fan nije media.

François Grin (Université de 
Genève) joech in krityske 
ekonomyske analyze fan 
lingua-franca’s. Hoe’t emoasjes 
meartalich oproppen en útdrukt 
wurde, hie Jean Marc Dewaele 
(Birkbeck, University of London) 
it oer yn syn presintaasje. As der 
emoasjes yn it spul binne, gripe 
minsken gauris werom op harren 
memmetaal, wie ien fan syn 
konklúzjes.

Diaspora
Under it middeisprogramma 
ferskode de oandacht nei M&MC 
troch tiid en romte hinne mei 
Li Wei (Birkbeck, University of 
London), dy’t har rjochte op de rol 
fan diaspora, wylst Anne Pauwels 
(SOAS) cyberspace ferkende. Sûnder 
op taal yn te gean, joech Rupert 

Brown (University of Sussex) in 
wichtich yntergroep-perspektyf op 
akkulturaasje (fan belang foar it 
modellearjen fan M&MC). De taak 
fan it modellearjen fan M&MC waard 
yn de lêste sesje opnommen troch 
de beide ko-organisatoaren. Howard 
Giles presintearre op dynamyske 
wize in brede rige fan modellen 
foar M&MC. Syn presintaasje rûn 
út op pleit foar it yntegrearjen fan 
ideeën fan wrâldboargerskip yn 
hjoeddeistige teoryfoarming en 
takomstich ûndersyk.
De ôfslutende paneldiskusje wie 
blykber sa libben en stimulearjend 
foar de measte dielnimmers, dat hja 
harren diskusjes fuortsetten ûnder it 
ynformele part fan dizze tige slagge 
M&MC-dei. 

F.l.n.r.: François Grin, Cor van der Meer, Rupert Brown, Itesh Sachdev, 
Anne Pauwels, JeanMarc Dewaele, Reinier Salverda, Li Wei, Dina 
Mehmedbegovic en Howard Giles. Foto: Sarah Cartwright.

feestlike iepening iGrs
De international Graduate and research school (iGrs) fan de 
university campus fryslân (ucf) gie op op moandei 11 juny fan start 
yn it Ljouwerter postplaza. it tema fan dit barren wie ‘care for the 
community of life’. De nije ucf-ayo’s fan de fryske akademy wiene der 
ek by. evelyn Bosma fersoarge in koarte ynlieding. 

Mei de IGRS ferwachtet de UCF in treflike ‘boarterstún’ te hawwen foar 
it kreëarjen fan kânsen foar Fryske multydissiplinêre ûndersykgroepen 
om sa de Fryske akademyske mienskip fuort te sterkjen. Dêrta wurde 
jonge talintfolle ûndersikers oanlutsen, dy’t harren dwaande hâlde mei 
wittenskiplik ûndersyk dat fan belang is foar Fryslân. De ûndersykstema’s 
fan de hjoeddeistige UCF-promovendy lizze op it mêd fan meartaligens, 
duorsume enerzjy, wettertechnology, toerisme en life science. 

Lededei sneon 8 juny

Grutte belutsenheid leden 
alle leden fan de fryske akademy wiene útnoege foar in lededei op 
sneon 8 juny yn it aljemint. Goed 35 leden kamen der op ôf en ferskate 
lieten yn it foar witte dat se spitigernôch behindere wiene, mar wol 
graach behelle bliuwe wolle by it wurk fan de fryske akademy. De grutte 
belutsenheid fan de leden by de fryske akademy die ek op de lededei 
wer bliken.

De leden dy’t oan de lededei 
meidiene, waard it wolkom taroppen 
troch waarnimmend direkteur-
bestjoerder Hanno Brand, dy’t 
oanjoech dat der ek war dien wurde 
sil om it ledebestân te ferjongjen. De 
lededei sette út ein mei twa lêzings: 
ien fan drs. Erik Betten en ien fan 
drs. Jelske Dijkstra. Betten joech in 
foarpriuwke fan syn boek De Fries, 
dat in dei of wat nei de lededei 
ferskynde (jo kinne dêr mear oer 
lêze op side 6 fan dit nûmer fan Ut 
de Smidte). Yn Dijkstra har ferhaal 
gong it oer it promoasje-ûndersyk 
dat se de ôfrûne jierren dien hat nei 
de twatalige ûntwikkeling fan it jonge 
Fryske bern. Dêrby gie se benammen 
yn op de wurdskat.

tinktank-groepen
Nei de lunsj en nei it meitsjen fan 
in groepsportret yn de tún fan de 
Akademy, waarden de trije tinktank-
groepen presintearre. Earder dit 
jier wiene de leden al útnoege om 
dêroan diel te nimmen, dêr’t guon op 
yngien binne. Dy’t dat net dien hiene, 
koene op de lededei noch ynstappe 
en mei neitinke oer in trijetal tema’s:

•	 Hoe kinne de leden bydrage 
oan de posysjonearring fan de 
Fryske Akademy op it snijflak fan 
wittenskip en maatskippij?

•	 Hokker ideeën hawwe de leden oer 
it model dat de Fryske Akademy 
oanhâlde moatte soe oangeande 
it lidmaatskip, sadat de relaasje 
tusken de Akademy en de leden 
wer sterker en yntinsiver wurdt as 
yn de ôfrûne jierren?

•	 Is foar it behâld en de ûntjouwing 
fan it in eigen (meartalige) identiteit 
yn Fryslân in eigen bestjoerlike 
ienheid needsaaklik?

Der wiene earst koarte ynliedings op 
de diskusje, fan Symen Schoustra, 
Geart Benedictus en Houkje Rijpstra. 
Dêrnei waard der ûnder 
lieding fan de ynlieders yn 
groepkes fierder neitocht en 
diskusjearre.
De tiid dy’t foar de diskusje 
stie, waard goed brûkt. Nei 
in kopke tee of kofje wie der 
in bydrage fan Anne Dykstra 
oer de standertwurdlist (en 
staveringsoanpassing) dêr’t 
yn de media al gâns oer te 
dwaan west hat; in ympresje 

fan Dykstra syn ferhaal kin men krije 
op side 10 en 11 fan dit nûmer fan  
Ut de Smidte.
Dêrnei kamen de lieders fan de 
tinktenkgroepen wer oan it wurd, 
mar no mei de útkomsten fan de 
earder fierde diskusje. Ferskate 
ideeën waarden nei foaren brocht, 
mar der is ek dúdlik noch mear dat 
de kommende tiid oan bod komme 
moat by de tinktank-groepen, sa die 
bliken. 
Hanno Brand betanke elkenien en de 
dei waard besletten mei in hapke en 
in drankje. 

Weromsjen

De middeis waard diskusjearre yn trije tinktankgroepen. 

Drs. Jelske Dijkstra oan it wurd 
oer har promoasjeûndersyk.

De dielnimmers oan de lededei. 
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aginda

akademy-lêzingen foar de 56ste kear
op tiisdei 19 novimber set de 
56ste jiergong fan de akademy-
lêzingen út ein. njonken dy tiisdei 
wurde der op freed 17 jannewaris 
2014 en tiisdei 11 febrewaris 
2014 ek noch twa lêzingdagen 
holden. it programma rint fan 
10.00 oant 15.30 oere en wurdt 
organisearre yn Grand café De 
koperen tuin te Ljouwert en 
party- en sealesintrum it haske 
op ’e jouwer. Dielnimmers jouwe 
by opjefte oan 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. Histoarikus Hans 
Mol set op 19 novimber út ein mei 
de lêzing ‘De maatskiplike rol fan 

de kleasters yn Fryslân’. ‘Fryslân en 
it Frysk yn Ljouwerter perspektyf’ 
is it oare ûnderwerp dy deis en 
dêr sil sjoernalist Pieter de Groot 
oer oan it wurd. De rige giet yn 
jannewaris fierder mei de lêzing fan 
Ira Judkovskaja, artistyk lieder by 
Tryater, oer ‘Theater en het leven’. 
Feike van der Leij, lektor Voeding 
en Gezondheid by hegeskoalle Van 
Hall Larenstein, sil it hawwe ‘Oer 
sin en ûnsin fan sûn iten’. Marjolein 
Verstappen en AnneMarie Smit 
slute yn febrewaris de rige ôf. 
Verstappen is direkteur Zorginkoop 
by Achmea; hja sil it hawwe oer ‘Het 
inkopen van zorg’. AnneMarie Smit, 
ôfdielingshaad Expertisecentrum 
toetsingen by De Nederlandsche 
Bank, hat as tema ‘Geschikt of 
ongeschikt: een kijkje in de keuken 
van de toetsingen van DNB’.
 
meidwaan
Wa’t oan de lêzingerige meidwaan 

wol, kin him of har oant 15 oktober 
2013 opjaan fia ynternet op 
www.fryske-akademy.nl of fia de 
e-mail akademylezingen@ 
fryske-akademy.nl Wa’t gjin ynternet 
hat, kin in briefke of kaartsje stjoere 
oan: Fryske Akademy, Akademy-
lêzingen, Postbus 54, 8900 AB 
Ljouwert. Yn dat berjocht graach 
it folgjende oanjaan: namme, 
adresgegevens en op hokker 
lokaasje (De Jouwer of Ljouwert) oft 
de lêzingerige folge wurdt.

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. 

oprop lêzings 
Dei fan de fryske taalkunde 
it taalkundich Wurkferbân organisearret op freed 25 
oktober 2013 de sechste Dei fan de fryske taalkunde. 
De dei wurdt holden yn kongres- en stúdzjesintrum 
it aljemint fan de fryske akademy en sil, lykas de 
foarige kearen, in ynformeel karakter hawwe. 

De dei is ornearre foar 
elkenien dy’t direkt of 
yndirekt dwaande is mei 
de taalkunde fan it Frysk: 
grammatika, fonetyk/
fonology, nammekunde, 
leksikology, sosjolinguistyk, 
histoaryske taalkunde, 
folle net genôch. Yn de 
lêzing kin oer wittenskiplik 
ûndersyk rapportearre 
wurde, mar presintaasjes 
fan ûndersyksplannen, 
fan spekulaasjes of fan 
taaldatabanken binne ek 
wolkom. Lêzings meie 
holden wurde yn alle talen 
dy’t hearre ta de West-
Germaanske taalfamylje. 

Foar elke lêzing stiet in 
healoere (20 minuten foar 
lêzing, 10 minuten foar 
fragen).

oanmelde
Wy roppe jim hjirby op om 
jim oan te melden foar in 
lêzing. Stjoer – leafst sa 
gau mooglik, mar op syn 
lêst op 1 septimber 2013 – 
in gearfetting fan in heale 
A4, mei namme en adres, 
nei: wvisser@fryske- 
akademy.nl, of mei de 
gewoane post nei: Fryske 
Akademy, Taalkundich 
Wurkferbân, Postbus 54, 
8900 AB Ljouwert. 

presintaasje 18 oktober

De Benefisjaalboeken fan Fryslân, 1543
De edysje fan de Benefisjaalboeken troch de histoarisy drs. peter van 
der meer en prof. hans mol fan de fryske akademy, is klear. Deputearre 
drs. jannewietske de Vries is ree fûn om it earste eksemplaar yn 
ûntfangst te nimmen. Dat sil wêze oan ’e ein fan in stúdzjedei op 
freed 18 oktober yn kongres- en stúdzjesintrum it aljemint fan de 
fryske akademy te Ljouwert. op dy stúdzjedei komme ûnder skate 
saakkundigen oan it wurd oer it belang fan de Benefisjaalboeken foar de 
fryske en de nederlânske skiednis, nammekunde en taalkunde.

Grut ferlet
De Benefisjaalboeken binne al wol 
bekend yn it Fryske fermidden. Yn 
1850 is der in foliant-útjefte fan 
útkaam, dêr’t generaasjes fan Fryske 
gelearden mei wurke hawwe. Der 
wie lykwols grut ferlet fan in nije 
edysje, net sasear om’t de âlde al 
lang net mear te besetten is – want 
dy kin yn bibleteken noch wol opslein 
wurde	−	mar	om	in	bettere	tekst	foar	
hannen te hawwen, dy’t ek digitaal 
trochsocht wurde kin. By de nije 
edysje yn boekfoarm sit nammentlik 
in cd-rom dêr’t de bestannen 
yntegraal yn opnommen binne. Dy 
bestannen sille nammers ek fia de 
website fan de Fryske Akademy te 
rieplachtsjen wêze.

It giet by de Benefisjaalboeken fan 
Eastergoa, Westergoa en Sânwâlden 
om registers mei detaillearre 
ynformaasje oer de grutte, wearde, 
neistlizzers en jierlikse opbringst 
fan it geastlik goed en it fermogen 
fan de Fryske parochystsjerken, har 
betsjinners en alle oare geastlike 
ynstellings, prysters en klearisy 
dy’t oan dy tsjerken ferbûn wiene. 
Se binne foar sawat trijefjirdepart 
fan de Fryske stêden en doarpen 
bewarre bleaun. Se waarden 
opmakke yn 1543 op befel fan de 
lânfâdes keninginne Maria fan 
Hongarije, dy’t doe yn Brussel 
residearre, om in idee te krijen oft de 
tsjerklike administraasje yn Fryslân 

goed op oarder wie 
en oft der gjin jild 
oer de balke smiten 
waard. 

unike boarnen
It binne unike 
boarnen, om’t se 
foar gjin inkeld 
oar gewest yn de 
Nederlannen makke 
binne en der foar 
oare provinsjes 
ek gjin ferlykbere 
ynventarissen 
besteane. Se 
befetsje in wrâld 
oan nammen, 
lânprizen, 
prystergegevens, 
patroanhilligen en 
oare ynformaasje 
oer de doe noch 
folslein yntakte 
organisaasje fan de 

katolike tsjerke. 
De útjefte is foarsjoen fan in lange 
ynlieding, dêr’t de opset en de 
eftergrûn fan de boarne yn taljochte 
wurdt. Neist in literatuerlist is ek in 
glossarium of wurdlist plus in list 
fan de yn de tekst foarkommende 
muntsoarten en har globale wearde 
opnommen. De betsjutting fan 
de boarne foar de ûnderskate 
fakgebieten wurdt lykwols apart 
behannele. 

stúdzjedei
Op 18 oktober sil in selekt selskip 
fan gelearden it belang fan de yn 
de Benefisjaalboeken oanbeane 
ynformaasje foar ferskate tema’s 
neigean. Yn alfabetyske folchoarder 
binne dat: Henk Bloemhoff (oer it 
taalgebrûk yn de Benefisjaalboeken 
fan Stellingwerf), Philippus Breuker 
(oer de himrikken, mieden en finnen 
yn de boarne), Karel Gildemacher 
(oer de beskriuwing fan it tsjerkelân), 
Merijn Knibbe (oer lân- en 
pachtprizen en de yntinsivearring fan 
it agrarysk grûngebrûk 6de ieu), Hans 
Mol (oer de religieuze konjunktuer 
1517-1543), Jan Kuys (oer ferlykbere 
ynformaasje fan oare gebieten yn 
de Nederlannen), Paul Noomen 
(oer de Benefisjaalboekgegevens 
oangeande it âldste parochywêzen), 
Otto Roemeling (oer it komôf en de 
stúdzje fan de prysters fan 1543) 
en Dennis Worst (de ynformaasje 
oer de ûntginningsskiednis fan de 
Fryske feangebieten). De bedoeling 
is dat dy bydragen nei ôfrin útwurke 
en opnommen wurde sille yn in 
aparte bondel oer it belang fan de 
Benefisjaalboeken. 
Wa’t de stúdzjedei bywenje wol, 
is fan herten wolkom. Meikoarten 
folget mear ynformaasje oer 
de stúdzjedei op ús website: 
www.fryske-akademy.nl 

Ut it Benefisjaalboek Ljouwert.

oprop foar bydragen 
‘morfologiedagen’
nei it suksesfolle kongres yn Leien yn septimber 2012, 
sil de folgjende edysje fan de 'morfologiedagen' holden 
wurde yn Ljouwert op freed 13 desimber (en ôfhinklik 
fan it tal oanmeldings ek op sneon 14 desimber 2013) 
yn kongres- en stúdzjesintrum it aljemint fan de 
fryske akademy. 

De organisaasje fan de ‘Morfologiedagen’ is diskear yn 
hannen fan meiwurkers fan de fakgroep Taalkunde fan 
de Fryske Akademy: dr. Siebren Dyk, dr. Eric Hoekstra, 
Janneke Spoelstra MA en dr. Willem Visser.
De ‘Morfologiedagen’ biede in foarum foar wittenskiplik 
debat oer alle mooglike aspekten fan benammen de 
Nederlânske en Fryske morfology. De fiertalen binne 
Nederlânsk, Ingelsk en Dútsk.

presintaasjes
De organisaasje siket noch minsken dy’t graach in 
bydrage leverje wolle oan de ‘Morfologiedagen’ yn de 
foarm fan in presintaasje. De presintaasjes duorje in 
healoere, mei dêrfoar 10  minuten ynromme foar fragen 
en diskusje. Koarte gearfettings (maks. 300 wurden) 
fan in mooglike presintaasje krije wy graach fóár 15 
septimber 2013 mei de e-post op it folgjende adres: 
jspoelstra@fryske-akademy.nl, mei as ûnderwerp: 
‘abstract Morfologiedagen’. Wa’t earst mear ynformaasje 
hawwe wol, kin kontakt opnimme mei Eric Hoekstra: 
ehoekstra@fryske-akademy.nl  
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Dr. Bernard smilde:

‘De fryske akademy ferbynt’
teolooch, klassikus, musikolooch, komponist en lange jierren foarsitter 
fan ’e musikologyske Wurkgroep, dr. Bernard smilde (it hearrenfean 
1922), hat as jongfeint it oprjochtsjen fan ’e fryske akademy yn 1938 
‘live’ meimakke. De âld-skriuwer fan ’e wurkgroep, Beart oosterhaven, 
socht de nestor fan ’e fryske musikologen op yn syn appartemint yn 
nijlânstate te Ljouwert.

Smilde, hoe rekken jo der yndertiid, 
yn ’e tritiger jierren fan ’e 20ste ieu, 
fan op ’e hichte, dat der in ‘Fryske 
Akademy’ oprjochte wurde soe?
‘Wy hiene, as húshâlding, in skoftsje 
yn Den Haach wenne. Ik haw dêr 
de earste klassen fan it gymnasium 
dien. Yn Den Haach wiene wy frijwat 
ûnwennich en dêr bin ik Frysksinnich 
wurden. Doe’t wy yn ’e tritiger 
jierren weromkamen yn Fryslân, 
stiene der geregeldwei berjochten 
yn ’e kranten, dat der prikken yn it 
wurk steld waarden om in Fryske 
Akademy op te rjochtsjen. Dy moast 
in lyksoartige organisaasje wurde as 
Keninklike (Nederlânske) Akademy 
fan Wittenskippen, dy’t al sûnt 1851 
bestie.’

Jo wiene 16 jier âld doe’t de 
Akademy oprjochte waard. Kinne wy 
jo in man fan ’e earste oere neame 
wat de FA oanbelanget?
‘Ik wit net mear oft ik ek by de 
oprjochtingsgearkomste fan ’e 
FA west haw, mar fan 1938 oant 
en mei 1941 haw ik, mei hiel myn 
Frysksinnige belangstelling, wól 
suver alle oare wichtige gearkomsten 
fan ’e FA meimakke. Ik wie der 
dus betiid by! De klassen 3 oant 
en mei 6 fan it gymnasium haw 
ik yn Ljouwert dien. Ik siet op it 
Grifformeard Gymnasium. Guon 
oare gymnasiasten hiene ek wakker 
niget oan ’e Fryske taal en kultuer. 
Boppedat hiene wy in dosint 
klassike talen, dr. Willem Kok, dy’t 
ek tiid ynromme yn syn lessen foar 
algemiene (Fryske) kultuer. Yn 1939 
of 1940 organisearre de FA in kursus 
Aldfrysk op it Coulonhûs. Dy kursus 
waard jûn troch dr. Piter Sipma, de 
earste foarsitter fan ’e FA. En wa wie 
dêr ien fan myn meikursisten? Dr. 

Willem Kok, dy’t doe al tsjin ’e 40 rûn! 
Ik achtsje dat in moai foarbyld fan 
hoe’t de FA mei wittenskiplik wurk 
de ferskillende ‘lagen’ fan ’e Fryske 
befolking ferbynt. Kok is letter, yn 
1950, noch direkteur fan ’e Fryske 
Akademy wurden!’

Kinne jo wat sizze oer de ‘geast’ 
fan ’e tiid dêr’t de FA yn oprjochte 
waard? It wie doe dochs in tiid fan 
ekonomyske krisis en yn Dútslân 
wiene de nazys al oan ’e macht.
‘Dêr stiet my net it measte mear fan 
by. Ik wie fansels ek noch hiel jong 
yn dy tiid. De kontakten fan ’e FA mei 
East- en Noard-Fryslân yn Dútslân 
haw ik yn dy tiid praktysk neat oer 
heard. Lykas sein, wiene foar my 
benammen de kursussen dy’t de FA 
joech nijsgjirrich en ’e gearkomsten 
dy’t hâlden waarden. Dy gear-
komsten wie ek steefêst muzyk 
by, bygelyks fan ’e sjongeres Jouck 
Cuperus. Yn 1951 haw ik foar it earst 
yn it Noard-Frysk preke. Mar dat is in 
oar ferhaal.’

Wat ha, de jierren troch, jo 
kontakten mei de FA west?
‘Yn myn jonge jierren haw ik dus 
in soad kursussen by de Akademy 
folge. Letter levere ik sels ek 
bydragen oan it wurk fan ’e FA. 
Earst op it mêd fan ’e Fryske taal. Sa 
analysearre ik bygelyks it idioom fan 
Willem Kok syn Fryske oersetting fan 
Tacitus’ Germania (1937). Dy analyzes 
levere ik dan yn by dr. Ype Poortinga, 
dy’t, as wittenskiplik amtner, yn ’e 
earste jierren fan ’e FA skepper en 
skriuwer op it Coulonhûs wie. Ik 
kaam ek wol by Poortinga thús, yn 
Huzum. Yn 1942 is de Musikologyske 
Wurkgroep oprjochte. It begjin fan dy 
ploech haw ik net by west, mar letter 

haw ik hiel lang, fan 1964 oant 1995, 
foarsitter fan ’e wurkgroep west. Dy 
groep hat gâns publikaasjes ta stân 
brocht.
Tusken novimber 1967 en ’e simmer 
fan 1974 hie ik suver deistich myn 
kommen op it Coulonhûs. Ik wie 
doe nammentlik ien fan ’e seis/sân 
oersetters fan it projekt ‘Nije Fryske 
Bibeloersetting’. Mar ik wie ek de 
redaksjeskriuwer, en hie om dy 
reden myn wurkplak by de Fryske 
Akademy. De oersetters kamen 
geregeld byinoar op it Coulonhûs 
om harren wurk te bepraten. En 
der waarden ek taalkonferinsjes 
oer ‘Bibelfrysk’ op it Coulonhûs 
organisearre. Dat wie foar my in 
tige ynspirearjende tiid. As men 
alle dagen yn it fermidden ferkeart 
fan taalkenners lykas Douwe 
Annes Tamminga, dy’t doe as 
wurdboekskriuwer op it Coulonhûs 
wurke, no, dan leart men it Frysk wol! 
Ik koe him en syn kollega’s altyd alles 
freegje. Myn buorlju op ’e FA wiene 
doedestiids de taalbefoarderer 
drs. Rindert Straatsma en ’e 
bestjoerskundige dr. Sytze Faber. De 
Nije Fryske Bibeloersetting is yn 1978 
útkommen en ik bin der, omreden 
fan ’e hege kwaliteit, noch altyd 
grutsk op.’

De FA is fan in min ofte 
mear folksaardich regionaal 
ûndersyksynstitút hieltyd mear in 
wittenskiplik ynstitút wurden, dat 
meispylje wol yn ynternasjonaal 
ferbân. Hoe sjogge jo oan tsjin ’e 
ûntjouwing fan ’e FA troch de jierren 
hinne?
‘It wittenskiplik karakter is yndied 
tige groeid. Mar dat wie fan it 
begjin ôf ek de opset. Nei de 
sluting fan ’e Frjentsjerter Akademy 
hie Fryslân ommers lang gjin 
wittenskiplike ynstelling fan nivo 

fa-ria

mear hân! Wat opfalt, is dat 
mei de ‘ferwittenskipliking’ it 
bewegingselemint yn ’e Fryske 
Akademy hieltyd fierder ferswakke 
is. Ik wol leauwe, der binne hjoed 
de dei op it Coulonhûs lju oan ’t 
wurk, dy’t gjin aan ha fan wêr’t de 
FA weikomt. Dochs bliuwt it saak, 
om yn ’e rekken te hâlden, dat it 
‘Fryske elemint’ (de Fryske taal en 
kultuer) frijwat unyk is. Ast dat 
falle litst, slachst de besteansgrûn 
ûnder de FA wei. Ik soe de 
Akademy dêrom riede wolle, om 
’e eigen identiteit fêst te hâlden en 
fuort te sterkjen.’

Op 10 septimber 2013 is it 75 jier 
lyn dat de FA iepene waard. Wat 
binne, by einsluten, foar jo de 
hichtepunten út dy 75 jier?
‘Winlik is it feit dat de jierren troch 
yn ’e FA jong en âld, sneupers en 
wittenskippers en lju út ûnderskate 
lagen fan ’e Fryske befolking, 
gauris op multydissiplinêre wize, 
mei-inoar oparbeide ha, al ien 
grut hichtepunt. Lykas ik earder al 
sei: de FA ferbynt. Dat mei-inoar 
oparbeidzjen hat skoandere 
produkten opsmiten, sa as 
poerbêste wurdboeken en deeglike 
stúdzjes en dissertaasjes. Mar ek 
sokssawat as it Frysk Orkest, dat 
yn 1948 oprjochte waard méi op 
oantrúnjen fan ’e FA! En as wy dan 
dochs by myn passy, de muzyk, 
binne: it feit dat de Musikologyske 
Wurkgroep safolle moaie saken 
boppe wetter bringe kinnen hat 
en dit jier bygelyks al it sechsde 
diel yn har rige “Musica Frisica”, 
nammentlik Jaques Vredeman syn 
Musica Miscella (Frjentsjer, 1602), 
dêr’t ik de Ynlieding by skreaun 
haw, ferskine litte kin, hie nea 
mooglik west sûnder it bestean fan 
’e Fryske Akademy.’ 

personielsreiske
De meiwurkers fan de fryske akademy giene op tiisdei 21 maaie 
mei personielsreiske. De personielsferiening hie dit jier arnhim as 
bestimming keazen dit jier. Dêr koe elk werom yn de tiid, troch om te 
stappen yn it nederlands openluchtmuseum. Wa’t net sûnder it fryske 
koe, koe noch wat autentike fryske gebouwen besjen, lykas: in mûne út 
Langwar, in wâldhúske út Damwâld (ikkerwâld), in hylper wenkeamer, 
of de stoomsuvelfabryk freia fan feanwâlden. 

under de grûn
De middeis reizgen de Akademy-meiwurkers nei it sintrum fan Arnhim. Dêr 
stie in kuiertocht op it programma ûnder lieding fan in gids. Dy kuiertocht 
wie benammen ûnder de stêd troch, troch histoaryske kelders dy’t oan inoar 
ferbûn binne. De dei waard besletten mei in goed miel by Amerikaansk 
Restaurant The Peppermill yn Meppel. En doe koe de bus nei in lange dei wer 
op Ljouwert oan. 

Stoomsuvelfabryk Freia fan Feanwâlden hat in 
plakje fûn yn it Nederlands Openluchtmuseum.

Under lieding fan in gids makken de Akademy
meiwurkers in kuier troch de kelders ûnder Arnhim. 

Oprjochtinsgearkomste Fryske 
Akademy, 10 septimber 1938

anBi-status fryske akademy
Wisten jo dat de fryske akademy de saneamde anBi (algemeen nut 
Beogende instellingen)-status hat? Dat betsjut dat jo jo skinkings oan de 
fryske akademy (útsein de periodike stipersbydrage) ôflûke kinne fan de 
ynkomste- en/of fennoatskipsbelesting. 

Omdat wy dy ANBI-status hawwe, hoege wy sels ek gjin erf- en skinkbelesting 
te beteljen. Jo skinkings en legaten komme dus goed terjochte en wurde troch 
ús folslein bestege oan it doel dêr’t se foar ornearre 
binne.

Mear ynformaasje oer skinkings oan ANBI’s is 
te finen op de website fan de belestingtsjinst: 
www.belastingdienst.nl, sykje op ‘ANBI’.
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aginda
fryske akademy
Wittenskiplik sintrum fan Fryslân
Coulonhûs
Doelestrjitte 8
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
Facebook:  facebook.com/ 
 FryskeAkademy
Friesland Bank  29.80.06.200
ING  923369

kontaktpersoanen
Rie fan Tafersjoch
Fise-foarsitter: drs. Jan-Meinte Postma
Waarnimmend direkteur-bestjoerder:
dr. Hanno Brand
Heechleararen
Amsterdam (UvA): prof. dr. Arjen Versloot 
Leien: prof. dr. Rolf H. Bremmer Jr. en  
prof. dr. Hans Mol
Fakgroepshaden
Skiednis en Letterkunde: dr. Hanno Brand
Sosjale Wittenskippen: drs. Cor van der Meer (wnd)
Taalkunde: dr. Hanno Brand (wnd)
Haad Algemiene Saken
drs. Jos Tjalsma

kolofon 
ut de smidte fan de fryske akademy
blêd foar leden en stipers
stipersbydrage
De stipersbydrage foar 2013 is op syn minst  
€ 25,00. Foar stipers yn it bûtenlân en foar 
studinten binne de bedraggen respektivelik  
€ 35,00 en € 20,00.
Yn kombinaasje mei It Beaken, it wittenskiplik 
tydskrift fan de Fryske Akademy, komt de bydrage 
op € 45,00. Stipers yn it bûtenlân betelje dan  
€ 60,00 en studinten € 25,00. 
It opsizzen fan it stiperskip moat fóár  
1 desimber skriftlik trochdien wurde oan de 
stipersadministraasje fan de Fryske Akademy. 

redaksje:  Mettje de Vries, Tjeerd Rintjema
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

Basisfoarmjouwing en opmaak
GPNo, De Jouwer

printer
Van Leer & De Jong, St. Anne

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

freed 6 septimber 
14.00-21.30 oere:  
Akademy-dei, fiering fan 
it 75-jierrich jubileum, 
De Harmonie, Ljouwert, 
sjoch ek op side 3 fan dit 
nûmer fan Ut de Smidte. 
Opjaan fia de website: 
www.fryske-akademy.nl 

sneon 28 septimber 
13.00 oere: Gearkomste 
Genealogysk Wurkferbân

tiisdei 1 oktober 
19.30 oere: Gearkomste 
Argeologysk Wurkferbân

freed 18 oktober 
Presintaasje fan De 
Benefisjaalboeken fan Fryslân, 
1543, sjoch ek op side 17 fan 
dit nûmer fan Ut de Smidte

freed 25 oktober  
6de dei fan de Fryske 
taalkunde, sjoch ek op side 16 
fan dit nûmer fan Ut de Smidte

tiisdei 19 novimber  
10.00 oere: Akademy-lêzingen 
(plak: De Koperen Tuin te 
Ljouwert en It Haske op ’e 
Jouwer), sjoch ek op side 
16 fan dit nûmer fan Ut de 
Smidte. Opjaan fia de website: 
www.fryske-akademy.nl

tiisdei 26 novimber 
19.30 oere: Gearkomste 
Argeologysk Wurkferbân

freed 29 novimber 
Ofskiedssympoasium  
prof. dr. Reinier Salverda

sneon 7 desimber 
13.30 oere: Genealogysk 
Wurkferbân

freed 13 desimber 
Morfology-dagen, sjoch ek  
op side 16 fan dit nûmer fan 
Ut de Smidte

paadwizer

De Fryske Akademy hat in Fryske ferzje fan Ctrl-WORK makke. 
It kompjûterprogramma fan de � rma ErgoDirect bestiet al 
langer yn it Nederlânsk, Ingelsk en Frânsk en wurdt brûkt 
om brûkers fan pc’s te trainen yn it brûken fan toetskombi-
naasjes, yn it goed en ferstannich brûken fan har tiid, yn it 
ynrjochtsjen en op peil hâlden fan in sûn wurkplak en yn it 
oannimmen fan in sûne wurkhâlding. 

De Fryske ferzy fan Ctrl-Work waard op freed 11 febrewaris 
presintearre. Ferskate Fryske organisaasjes, lykas Tresoar, de 
Waddenacademie, de NHL Hogeschool, gemeente Leeuwarden 
en Bibliotheekservice Fryslân wiene der by oanwêzich. 
Marketing & Accountmanager Niek Nendels fan ErgoDirect 
joech in algemiene presintaasje oer it wurkjen mei ditsoarte 
fan so� ware en taalkundige dr. Eric Hoekstra fan de Fryske 
Akademy fertelde oer de tûkelteammen dy’t er tsjinkaam by 
it oersetten fan it programma fan it Nederlânsk nei it Frysk ta. 

It programma slút goed oan by de ARBO-regels en wurdt troch 
bedriuwen op kompjûters set. De wurknimmers fan de Fryske 
Akademy krije no ek yn it Frysk tips om tûker en sûner te wurkjen. 

Tûker en sûner wurkje yn it Frysk

Fryske Akademy makker 
oersetting Ctrl-WORK

FA-ria     

CtrlWORK
De Fryske Akademy beheart al jierren 
it Pot-Cuperusfûns. Dit fûns is neilitten 
troch frou Pot-Cuperus en bedoeld foar it 
befoarderjen fan de útje� e fan Fryske en 
yn it Frysk oersette boeken foar de skoal-
geande bern en de jongerein. 

Wa’t oanspraak meitsje wol op � nansjele 
stipe út it Pot-Cuperusfûns kin in skri� like 
oanfraach, foarsjoen fan it oanbelang-
jende manuskript, stjoere nei: Fryske 
Akademy, Pot-Cuperusfûns, Postbus 54, 
8900 AB Ljouwert. 

Stipe foar boeken

    Ferfolch fan de foarside 

Nije leden 
Foardracht opstjoere
Foardrachten foar nije Akademy-leden 
kinne oant 30 juny 2011 per brief stjoerd 
wurde oan de direkteur-bestjoerder fan 
de Fryske Akademy, prof. dr. Reinier 
Salverda. Motivearje yn de foardracht 
dúdlik, wêrom’t de persoan yn kwestje 
it lidmaatskip fan de Fryske Akademy 
ne� ens jo fertsjinnet. As it heal kin wolle 
wy ek graach de kontaktgegevens fan 
it beëage nije lid hawwe. Set jo eigen 
kontaktgegevens der ek dúdlik by, want 
as de troch jo foardroegen persoan ta lid 
beneamd wurdt, wolle wy jo ek graach 
útnoegje.

It brief kinne jo stjoere nei: Fryske 
Akademy, nije leden 2011, Postbus 54, 
8900 AB Ljouwert.

Tinke jo dat de persoan dy’t jo op it each 
hawwe faaks al lid fan de Akademy is, nim 
dan e� es kontakt op mei it sekretariaat 
� a baly@fryske-akademy.nl of  tel. (058) 
213 14 14.

De blokjes mei 
tips dy’t yn it Frysk 

op it skerm ferskine.

Akademy-publikaasjes 
kinne jo keapje � a  

www.afuk.nl

(Advertinsje)

Akademylêzingen
De wurkgroep Akademylêzingen organi-
searret foar it wintersko�  2011-2012 wer de 
rige Akademylêzingen. 

De lêzingen wurde lykas wenst holden yn 
kongres- en stúdzjesintrum It Aljemint yn 
Ljouwert en yn sealesintrum It Haske op 
De Jouwer. De lêzingedatums binne: tiisdei 
15 novimber 2011, freed 13 jannewaris en 
tiisdei 7 febrewaris 2012. 

Sadree’t de sprekkers en tema’s bekend 
binne, wurdt dat bekend makke op de 
website fan de Fryske Akademy. 

Aginda 

www.fryske-akademy.nl
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De fryske akademy is 
ek op facebook te finen: 

www.facebook.com/
fryskeakademy 
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