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SCHOTANUS-ATLAS

By genôch foarynteke
ners ferskynt der yn de 
hjerst 2015 in faksimilee
útjefte fan de Schotanus-
Atlas fan Fryslân 1718.

ENKÊTE 

Mear as 110  
Akademyleden follen  
de fragelist/enkête yn  
dy’t ôfrûne maitiid  
útset is.

TAALWEB

In stikmannich fragen  
en antwurden 
oangeande Taalweb
Frysk en it staverings
advys.
 

SYMPOASIUM 

De Wurkgroep Maritime 
Skiednis organisearret 
op sneon 31 jannewaris 
2015 in sympoasium  
oer Harns as seehaven.

Taspraak Hanno Brand op Akademy-dei

Feroaringen en útdagingen
De taspraak dy’t direkteur-bestjoerder dr. Hanno Brand op ‘e 
Akademy-dei, freedtemiddei 12 septimber yn it WTC te Ljouwert holden 
hat, is hjirûnder yn ferkoarte werjefte ôfprinte: 

“De Fryske Akademy stiet de 
kommende jierren foar fikse 
útdagingen. De effekten fan 
besuniging nei besuniging hawwe 
fikse groeden yn it personielsbestân 
neilitten. Om yn ‘e swarte sifers 
te bliuwen, binne jierren oanien 
fakatueren net opfolle. It gefolch wie 
in kealslach ûnder it wittenskiplik 
personiel, ek al binne de ôfrûne 
jierren mear promovendy by ús 
oan ’e slach rekke as ea earder. De 
fêste stêf is sa bot slonken, dat de 
krityske grins berikt is. Underwilens 
is it breanedich wurden en lûk 
nije stêfleden oan. Dy minsken 
binne nedich om promovendy te 
begelieden, projekten te inisjearjen, 
op heech nivo te publisearjen, 
ynternasjonale kontakten te lizzen, 
en it kontakt mei de Fryske mienskip 
te ûnderhâlden. Wy moatte wol mei 
hieltyd minder jild méár dwaan. Dat 
betsjut dat wy tagelyk ynvestearje 
moatte yn it opfoljen fan fakatueren 
en sterk ynsette moatte op it 
ynheljen fan projektjild.

Minstens sa wichtich is dat nije 
wittenskippers mei ûnderfining 
it managementteam fersterkje 
sille. In KNAWynstelling lykas de 
Fryske Akademy hat ferlet fan 

meiwurkers fan wa’t in grutte rop 
giet en dy’t ynfolling jaan kinne 
oan it wittenskiplik management. 
Undersikers dy’t witte wêr’t Bartle 
de wittenskiplike moster weihellet 
en dy’t oansluting fine by it aktuele 
ynternasjonale discours. 

Nije ympulzen
Ien fan ‘e grutte útdagingen is 
om mei in bytsje jild in machtigen 
resultaat te heljen. Dat kin allinnich 
troch dêr ek op feroaringen yn te 
setten. De ôfrûne jierren is sparre 
troch fakatueren lang iepen te 
hâlden. Underwilens is der fermogen, 
draaie wy posityf en wurdt al jierren 
hieltyd op ’e nij sawat in miljoen 
oan projektjild ynhelle. Wy sille hiel 
hoeden yntarre op ús fermogen, 
mearopbringsten wurde ynset om 
nije projekten en nije meiwurkers yn 
te heljen. Nije promovendy soargje 
foar jong bloed en nije ympulzen yn 
it ûndersyk. De kommende jierren 
wurdt ynset op ‘e beneaming fan 
bysûnder heechleararen dy’t út 
namme fan ‘e Fryske Akademy 
meidraaie sille oan universiteiten. 
Hja sille oanslute by ynternasjonale 
ûndersyksprojekten en jonge 
ûndersikers nei de Akademy ta helje. 
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FA-ria

Kopij ynstjoere
Hjirby in nij dûbelnûmer fan Ut de Smidte, it lêste fan jiergong 48. Wy 
hoopje dat jo mei nocht lêze sille oer wat der allegearre spile hat, spilet 
en spylje sil op de Fryske Akademy. Yn de maityd fan 2015 kinne jo it 
earstfolgjende nûmer ferwachtsje.

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 jo dat uterlik 1 febrewaris 2015 oan ús takomme litte, dan 
kinne wy it meinimme yn it maitydsnûmer.

Jo kinne de bydrage per epost stjoere oan: redaksje@fryskeakademy.
nl. Mei de gewoane post kin fansels ek: Ut de Smidte, Postbus 54, 8900 AB  
Ljouwert. 

Ferfolch fan foarside... Feroaringen en útdagingen

Bêste minsken, it bliuwt in útdaging 
om goed te antisipearjen op ‘e 
feroaringen yn ‘e wittenskiplike 
omjouwing. Mei yngong fan 
jannewaris 2015 geane wy oer 
op in projektmjittige organisaasje 
en sille de besteande fakploegen 
opheft wêze. Dat betsjut dat yn 
‘e wichtichste tema’s in fiks tal 
projekten draaie sille mei eigen 
projektlieders, in eigen programma 
en mei meiwurkers fan binnen 
en bûten de Fryske Akademy. De 
kommende jierren wurdt mei klam 
ynset op ûndersyk dat him net ta 
ien mêd of ien dissipline beheint. In 
kombinaasje fan dissiplinen sil ta nije 
ynsjoggen liede en it ûndersyk oan 
‘e Akademy ta in heger peil bringe. 
Projektlieders krije as taak dat noch 
mear as foarhinne ynset wurdt op 
it ynheljen fan eksterne projekten. 
De oergong nei in projektmjittige 
organisaasje ferget nochal wat 
fan ‘e meiwurkers, mar wat dat 
oanbelanget is it roer al echt om 
en geane wy yn 2015 mei folle krêft 
foarút. Fan belang is ek, dat wy de 
spagaat dy’t wy al jierren oanien 
meitsje troch tagelyk falorisearjend 
en fûneminteel ûndersyk út te fieren, 
omsette yn it ferfrisseljen fan beide 
soarten fan ûndersyk. Fûneminteel 
wittenskiplik ûndersyk en falorisaasje 

moatte yn elkoars ferlingde lizze. Mei 
projekten lykas HISGIS, ûndersyk nei 
it ûnderwiis en taalferlies yn Fryslân, 
en it ûntwikkeljen fan in wurdlist en 
in staveringshifker foar de Fryske 
taal, binne wy perfoarst op it goede 
paad.

As men sjocht nei de niget dy’t de 
media it ôfrûne jier oan ús wurk 
hiene, dogge wy dúdlik mear 
as ea writen om ús ûndersyk 
ûnder it publyk buorkundich te 
meitsjen. It omtinken foar ús 
wittenskiplik ûndersyk, foar de 
resint promovearre Jelske Dijkstra 
en Nienke Boomstra, foar it HISGIS
projekt en it ûndersyk nei it brûken 
fan it Frysk yn ‘e sosjale media 
beskiedt it gesicht fan ‘e Fryske 
Akademy. Lit ús de diskusje oer de 
staveringsoanpassing net ferjitte, 
dêr’t it fan en ta wakkere need by 
gie. Ik wol hjir sein hawwe dat de 
Fryske Akademy op it staveringsmêd 
hyn noch te nei net in eigen aginda 
fierde, noch dat de Fryske Akademy 
wol eefkes bepale sil hoe’t it Frysk de 
kommende desennia stavere wurde 
sil en dêrby misbrûk makke hat fan 
mienskipsjild. It hiele projekt om ‘e 
wurdlist hinne is transparant en yn 
oanhâldend oerlis mei de provinsje 
Fryslân organisearre. Yn dy sin lit de 
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Fryske Akademy by it ferfoljen fan 
syn opdracht grutte soarchfâldigens 
en maatskiplike ferantwurdlikens 
sjen.

Gearwurkingsferbannen
It is jimmeroan wer in útdaging 
om mei al dy ynstellingen dy’t 
dizze provinsje ryk is goede 
gearwurkingsferbannen te 
realisearjen. De Fryske Akademy 
is partner yn it Nuonprojekt 
digitaal erfgoed, dat de kommende 
jierren yn ’e mande mei Tresoar, 
de Fryske musea, de Afûk, de 
Fryske bibleteekservice en oaren 
realisearre wurdt. Wy binne ien 
fan ‘e organisearjende ynstituten 
fan it Marijke Meujier 2015. Dêr 
wurkje Tresoar, de musea, it 
Histoarysk Sintrum Ljouwert en 
de Afûk gear yn in ferskaat oan 
aktiviteiten om it twahûndertste 
stjerjier fan Marijke Meu mei treflike 
manifestaasjes te betinken. Lit ús 
meielkoar de taalsurvey ek net 
ferjitte dy’t dit jier fan ein gien is en 
oant 2017 trochgean sil. Wy kinne 
de taalsurvey allinnich goed útfiere 
en modernisearje yn gearwurking 
mei de Fryske ynstellingen dy’t fan 
neiby behelle binne by aspekten fan 
it Fryske taalbelied en it brûken fan 
it Frysk. En fansels sjogge wy foarút 

nei de Kulturele Haadstêd 2018. It 
is in kâns by útstek om dêr ek de 
wittenskip yn tsjinst fan ‘e mienskip 
te stellen. Wy dogge writen om mei 
HISGIS, it tema meartaligens en it 
ûntwikkeljen fan serious games op it 
mêd fan taallearen ús gesicht sjen te 
litten.

En dan hawwe wy ek noch it 
wittenskiplik klimaat yn Fryslân 
en ‘e gearwurking mei University 
Campus Fryslân, de UCF. Lykas ik al 
yn it UCFkrantsje yn in ynterview 
sein haw, beskôgje ik de UCF as 
giselrêd foar masterûndersyk en 
promoasjetrajekten yn Fryslân yn 
syn algemienens en foar de Fryske 
Akademy yn it bysûnder. De Fryske 
Akademy kin net oars wêze as in 
wichtige spylder yn dat fjild. Lykwols, 
en no kom ik ta oan de oerwaging, 
wy moatte ús wol ôffreegje oft de 
UCF, dy’t him hiel sterk rjochtet 
op ekonomyske falorisaasje, 
wol foldwaande oanslút op de 
wittenskiplike misje en it profyl fan 
‘e Fryske Akademy. Fansels, is der 
in hotspot meartaligens en hawwe 
wy ûnderskate UCFpromovendy yn 
’e hûs, mar is it net de oerwaging 
wurdich en jou de maatskiplike 
falorisaasje ek mear romte? As 
histoarysk, leksikografysk en 

taalkundich ynstitút hat de Fryske 
Akademy foar de UCF noch safolle 
mear te bieden en ik tink, wy moatte 
meielkoar dy útdaging oangean.

Nij gesicht
De Akademy krijt it kommend jier 
in nij gesicht. It docht ús dêrom in 
tigen deugd dat de provinsje, de 
KNAW en it FAF jild beskikber steld 
hawwe om it hiele bouprojekt ta 
in goed ein te bringen. Wy hawwe 
geunstich oanbesteegje kinnen en 
hawwe dêrtroch in fiksen buffer om 
eventuele ôffallers op te fangen. Fan 
oktober ôf wurdt oardel jier wurke 
oan ‘e metamorfoaze fan ‘e Fryske 
Akademy. By moderne wittenskip 
heart in eigentiidsk gebou. Yn 2016 
sil dat der stean en dan hat wer in 
feroaring syn beslach krige.

Bêste minsken, ik haw dizze rede 
de titel 'Utdagingen en feroaringen' 
meijûn. Yn it foargeande kertier haw 
ik in fiks tal fan dy útdagingen en 
koertswizigingen bydel west. As wy 
dy byelkoar optelle, tink ik dat wy de 
takomst mei optimisme yn ’e mjitte 
sjen kinne. Wy sette yn mear as ien 
opsicht in nij wittenskiplik gebou del 
en wy litte ús gesicht wer sjen. “ 

Jierferslach
By dit nûmer fan Ut de 
Smidte krije jo it jierferslach 
fan ’e Fryske Akademy 
oer 2013 tastjoerd yn in 
koarte twatalige ferzje. De 
minsken dy’t okkerlêsten 
op ’e Akademydei wiene, 
hawwe it dêr (ek) al taskikt 
krigen. 

Besjoch ek ris 
ús thússide: 

www.fryske-
akademy.nl
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Utjeften

Akademyske kritearia yn  
Fryske regioskiedskriuwing
Fan ‘t jier is Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland 
útkaam. It boek is ûnder oare ta stân kommen mei finansjele stipe fan ‘e 
Boersma-Adema Stifting, P.W. Janssen’s Fryske Stifting, Stifting Jukema 
Siderius Fûns, it Keninklik Frysk Genoatskip, it Ritske Boelema Gasthuis 
en de provinsje Fryslân. Yn it boek stiet de regionale akademyske 
skiedskriuwing sintraal, dy’t sûnt 1860 − fanwege de ferneamde 
ynaugurele rede fan Fruin − syn yntree die. Fruin wie in bekend 
Nederlânsk histoarikus en wie de earste dy't yn Nederlân skiednis as in 
aparte wittenskip beoefene.

De praktyk 
Yn ‘e praktyk bleaune beropsmjittich 
oplate en yn alle gefallen 
beropsmjittich wurksume histoarisy 
noch in skoft in minderheid, ferlike 
mei de benammen yn genoatskippen 
organisearre dilettanthistoarisy: 
histoarisy sûnder fakoplieding. Mar 
oan ‘e universiteiten ûntstiene wol 
nije perspektiven en waarden oare 
en strangere metoades ynfierd. Hoe 
en wannear krong dy akademyske 
praktyk troch yn it bredere fjild? Om 
dy fraach te beäntwurdzjen, hawwe 
de skriuwers harren rjochte op ‘e 
regionale skiedskriuwing. De reden 
dat de kar fallen is op ‘e regionale 
skiedskriuwing, hat te krijen mei it 
feit dat dat fjild lang yn hannen bleau 
fan ‘leafhawwers’.

Regionale skiednis 
De earste bydrage yn it boek is 

fan Marnix Beyen: hy skriuwt oer 
de ferromming yn stabile kaders 
oangeande de Nederlânske 
akademyske skiedskriuwing, 1900
1940. Dêrnei wurdt omtinken jûn oan 
‘e Nederlânske regionale skiednis yn 
‘e earste helte fan ‘e tweintichste ieu. 
Dy bydrage is levere troch Maarten 
Duijvendak.

Trije histoarisy 
Yn it boek wurde trije ferskillende 
histoarisy besprutsen: de 
beropshistoarikus Izaäk Gosses 
yn it haadstik ‘Geschiedschrijver 
van boerenrepublieken en 
staatsrechtelijk onkruid?’. 
Gosses wurdt troch Hanno 
Brand portrettearre. Oan ‘e 
histoarysk ûndersiker Obe 
Postma wurdt omtinken jûn troch 
âldAkademyûndersiker Philippus 
Breuker yn it haadstik ‘Obe Postma 

als historisch onderzoeker.’ Ta 
eintsjebeslút komt histoarysk 
ûndersiker Geert Aeilco Wumkes 
oan bod by Johan Frieswijk − ek 
âld-Akademyûndersiker − oer 
syn histoaryske arbeid en syn 
systematyske skiedskriuwing fan 
Fryslân yn it haadstik ‘Geert Aeilco 
Wumkes: “paadwizer” voor Friese 
historici.’

Fryske Akademy sintraal 
Yn sawol de bydragen fan Brand, 
Breuker as Frieswijk wurdt de Fryske 
Akademy beljochte. It oprjochtsjen 
en it plak dat de Fryske Akademy 
ynnimt oangeande ûndersyk, krije 
omtinken. Troch it wurk dat op ‘e 
Fryske Akademy útfierd wurdt, soe 
de Akademy by útstek in plak wurde 
fan ferbining tusken de universitêre 
wrâld en ‘e leafhawwer. 

Breuker, Ph. H.,  Jensma, 
G. Th.  en H. de Jong (red.), 
Geschiedschrijving 1900-1940, 
in het bijzonder over Friesland, 
Hilversum: Verloren, 2013,  
101 siden, Akademy-nûmer 1073, 
ISBN 978-90-8704-396-4.  
Priis € 16,00.

Yntekenje foar faksimilee-útjefte  
Schotanus-Atlas fan Fryslân 1718
Utjouwerij Asia Maior/Atlas Maior 
wurket yn oparbeidzjen mei de 
Fryske Akademy, Tresoar en it 
Fries Museum oan in faksimilee
útjefte fan ‘e Schotanus-Atlas fan 
Fryslân 1718. De útjefte sil yn 
in beheinde oplage ferskine yn 
‘e hjerst fan 2015, mar dat kin 
allinne trochgean as der genôch 
foaryntekeners binne. By dit nûmer 
fan Ut de Smidte fine jo dêrom in 
tearblêd mei mear ynformaasje 
oer dizze bysûndere útjefte, mei 

dêryn in kûpon om yn it foar yn te 
tekenjen op ‘e faksimileeútjefte fan 
‘e Schotanus-Atlas fan Fryslân 1718.  
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Philologia Frisica Anno 2012
De bondel fan it trijejierliks 
Frysk Filologekongres is útkaam: 
Philologia Frisica Anno 2012.  Yn 
Philologia Frisica Anno 2012 stiet 
in seleksje fan ‘e lêzings dy’t 
holden binne op it kongres dat 
organisearre waard op 13, 14 en 15 
juny 2012.  It tema fan dat kongres 
wie: ‘Taal, tekst en maatskippij 
– It Frysk yn in feroarjende 
omjouwing’. 

Dy feroarjende omjouwing komt 
ûnder oaren nei foaren yn it artikel 
oer it ûntwikkeljen fan Fryskpratende 
kompjûterstimmen en in artikel oer 
it Frysk yn datastjoerde automatyske 
oersettings. 

Mar it tema komt bygelyks ek 
werom yn in artikel oer Joast 
Halbertsma syn blaudrukken foar 
in ferljochtliberale wrâld en yn it 
artikel ‘De Fryske literatuer as lytse 

literatuer yn de grutte literatuer’, oer 
trochgeande linen en feroarings op 
Frysk letterkundich mêd. Der is in 
artikel oer de Fryske lietekanon en 
op taalsosjologysk mêd is der ûnder 
oaren in artikel oer it ûntwikkeljen 
fan ferlykbere standerts, de 
kwaliteit fan it meartalich ûnderwiis 
oanbelangjend. 

Frysk yn al syn fazen
It Frysk Filologekongres rjochtet 
him op it Frysk yn al syn fazen mei 
ynbegryp fan ‘e dialekten dy’t yn 
Fryslân foarkomme en op it Frysk 
yn Dútslân (Noard en EastFryslân). 
Sa is der ek in artikel oer regionale 
krimys yn NoardFryslân mei de titel 
‘Morden im Norden’. De bondel jout 
yn totaal 21 artikels, ûnderbrocht 
yn ‘e rubriken Kultuerskiednis/
Kultuerstúdzje, Letterkunde, 
Taalkunde, Leksikografy en 
Taalsosjology. 

Kongres 2014
Fan 1012 desimber dit jier wurdt op 
‘e nij in Frysk Filologekongres holden, 
lês dêr mear oer op side 18 fan dit 
nûmer fan Ut de Smidte. 

Philologia Frisica Anno 2012, 
Ljouwert, Afûk/Fryske 
Akademy, 2013,  341 siden, 
Akademy-nûmer 1080, ISBN 
9789062739929. Priis: € 27,50.

Popkema, J., De Kristlik-Fryske 
Beweging yn de tweintichste ieu, 
De Gordyk: Bornmeer 2014. 
Akademy-nûmer 1079, ISBN 
9789056153205. Bûn (Hardcover), 
448 siden. Priis € 25,00.

In skiedskriuwing fan  
‘e Kristlik-Fryske beweging 
De Kristlik-Fryske Beweging yn de tweintichste ieu, skreaun troch frisist 
en nearlandikus drs. Jan Popkema, waard op freed 4 april by de Fryske 
Akademy presintearre. Nei in tal koarte lêzings oer de Kristlik-Fryske 
beweging fan dr. Liuwe Westra, dr. Jasper Vree, dr. Johan Frieswijk en 
mgr.dr. Gerard de Korte, en in foarumdiskusje, krige ds. Hinne Wagenaar 
fan Stifting Krúspunt it earste eksimplaar fan it boek oanbean.

In erkend plakje yn ‘e tsjerke
Oan it begjin fan ‘e tweintichste ieu 
wie it idee om Frysk te brûken yn 
it godstsjinstich en ek it tsjerklik 
libben sokssawat as flokke yn ‘e 
tsjerke. Ds. Sipke Huismans fan 
Eanjum hat mei it oprjochtsjen fan 
it Kristlik Frysk Selskip yn 1908 de 
stjit jûn ta feroaring. Dochs hat der 
yn ‘e tsjerken in soad wjerstân west, 
benammen by grifformearden. Earst 
nei de Twadde Wrâldoarloch krige it 
Frysk in erkend plakje yn ‘e tsjerke. 

Net fanselssprekkend
Yn De KristlikFryske Beweging yn 
de tweintichste ieu giet Popkema 
de skiednis nei fan it Kristlik Frysk 

Selskip (19082012), it Roomsk Frysk 
Boun (19171997), it Grifformeard 
Frysk Selskip (19301945) en 
de Kristlike Fryske Mienskip op 
frijsinnige grounslach (1937
1963), mei omtinken foar harren 
doelstellings en resultaten en hoe’t 
de tsjerken dêrop reagearre hawwe. 
Nei goed hûndert jier is Frysk yn 
‘e tsjerke gewoan wurden, mar 
noch altiten net fanselssprekkend. 
En dêrom hat in KristlikFryske 
beweging neffens Popkema noch 
hieltyd rjocht fan bestean.
Jan Popkema wurke ûnder oaren 
as leksikograaf by de Fryske 
Akademy en as learareoplieder by 
de Noardlike Hegeskoalle (NHL) te 

Ljouwert. 
Eardere publikaasjes 
fan him binne ûnder oaren 
Psalmbewurkingen yn it Frysk (1983), 
Basisgrammatica Fries (2006) en Mei it 
wiffe skip. Nei hûndert jier Kristlik Frysk 
Selskip (2008). 
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Utjeften

Jiergong 76 fan It Beaken út ein set
It earste nûmer fan jiergong 76 
(2014) fan It Beaken is útkommen. 
Nei in lange rige fan temanûmers 
is dit wer ris in ‘gewoan’ nûmer. 
Der steane fjouwer artikels yn.

De ynhâld
• J.R.G. Schuur, ‘De plaatsing van de 

Schoutenrechten 
in hun historische 
context.'

• Sytske Hofstee, 
‘Geestelijke maagden 
ofwel “klopkes” in 
Friesland. Oriëntatie 
en inventarisatie.’

• Ferenc Postma, 
‘Warum der 
ungarische Student 
Thomas Gyarmati 
im Februar 1669 aus 
der Provinz Friesland 

verbannt wurde, oder: Das recht 
peinliche Ende seiner Studienzeit 
an der friesischen Universität in 
Franeker.’

• Annemarie Zijlstra, ‘Woningnood 
en “ruimtenood” in de gemeente 
Dokkum tot 1925.’

• Jan Post leveret in replyk, mei as 
titel ‘Toetsing van de niet 
zo kritische theorieën 
van Schuur en Henstra.’

Koen Zondag komt 
mei in wiidweidich 
besprek fan it yn 
2012 útkommen 
boek Dr. Bernard 
Smilde. Tûzenpoat 
en trochsetter (ûnder 
redaksje fan Jan 
Breimer en Jan Dirk 
Wassenaar).

Rients Faber, as lêste, kundiget 
twa, ek yn 2012 útkommen, 
boeken oan: 1) Anthonia Feitsma, 
Tussen Hemsterhuis en Grimm. Joast 
Hiddes Halbertsma als taalkundige 
(besoarge fan Els van der Geest, Frits 
van der Kuip en Jan Noordegraaf); 
2) Oebele Vries, De taal van recht en 
vrijheid. Studies over middeleeuws 
Friesland (ûnder redaksje fan Anne 
Tjerk Popkema, Han Nijdam en Goffe 
Jensma, mei meiwurking fan Saakje 
van Dellen). 

Brand, H. e.o., It Beaken.  
Tydskrift fan de Fryske Akademy. 
Jiergong 76, 2014, nûmer 1,  
100 siden. Priis: € 17,50

Priis: € 45,00 foar in abonnemint 
(jiergong). 

Fjouwer nije Regionale dossiers 
Regionale dossiers beskriuwe 
it plak en it funksjonearjen 
fan in minderheidstaal yn it 
ûnderwiis yn in beskate regio 
fan Europa. De dossiers jouwe 
ynformaasje oer nasjonale en 
regionale ûnderwiissystemen en 
befetsje  statistyske ynformaasje. 
De boekwurkjes binne opboud 
neffens in fêste struktuer, dy’t 
safolle mooglik hanthavene 
wurdt. Dat makket dat se gaadlik 
binne foar ferlykjend ûndersyk. 

Yn 2014 binne oan no ta twa nije 
dossiers ferskynd: The Friulian 
language in education in Italy, 
gearstald troch dr. Cinzia Petris, en 
The Asturian language in education 
in Spain (twadde edysje), gearstald 
troch dr. Xosé Antón GonzálezRiaño 
en dr. Alberto FernándezCostales, 
beide fan ‘e Universidá d’Uviéu. 
Earder ferskynde ein 2013 noch 
it dossier The Maltese language 
in education in Malta, gearstald 
troch professor Lydia Sciriha en 
in twadde edysje fan it dossier 

The Swedish language in education in 
Finland, gearstald troch AnnaLena 
Østern en Heidi HarjuLuukkainen. 

Op kommendeweis
Nochris twa dossiers binne hast klear 
om nei de printer stjoerd te wurden. 
Dat binne The Welsh language in 
education in the UK (twadde edysje), 
skreaun troch Ceinwen Jones, en 
The Serbian language in education in 
Hungary, skreaun troch Anton Paulik 
en Judit Solymosi. 
De nije dossiers, mar ek de oare 
regionale dossiers fan it Mercator 
Kennissintrum, binne del te laden op 
de website fan Mercator  
www.mercatorresearch.eu/
researchprojects/regionaldossiers 

Sciriha, L. (2013). Maltese: The 
Maltese language in education in 
Malta. Ljouwert/Leeuwarden: 
Mercator Research Centre.

Østern, A-L. & H. Harju-Luukkainen 
(2013). Swedish: The Swedish 
language in education in Finland (2nd 
edition). Ljouwert/Leeuwarden: 
Mercator Research Centre. 

Petris, C. (2014). Friulian: The Friulian 
language in education in Italy. 
Ljouwert/Leeuwarden: Mercator 
Research Centre.

González-Riaño, A. & A. Fernández-
Costales (2014). Asturian: The 
Asturian language in education 
in Spain (2nd edition). Ljouwert/
Leeuwarden: Mercator Research 
Centre.
Wa’t graach in papieren edysje 
hawwe wol fan ien of mear 
dossiers, kin dêrta berjocht 
stjoere oan Ineke Rienks: 
irienks@fryske-akademy.nl

U
td

eS
m

id
te

 h
je

rs
t/

w
in

te
r 

20
14

06

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

De nije dossiers



7893_UtdeSmidte.indd   4 01-06-11   15:10 7893_UtdeSmidte.indd   9 01-06-11   15:117893_UtdeSmidte.indd   401-06-11   15:107893_UtdeSmidte.indd   901-06-11   15:11

Personalia
Komme en gean
Algemiene Saken
Yn ferbân mei it sluten fan it Aljemint 
as kongres en stúdzjesintrum is 
der op 1 july ôfskied nommen fan 
de trije fêste opropkrêften: Jacolien 
Oosterhoff, Linde Kuipers en Linda 
Talens.
Nienke Holwerda, studinte 
Kommunikaasje oan de 
Hanzehogeschool Groningen, hat 
yn juny har ôfstudearstaazje by 
Kommunikaasje ôfsletten. De staazje 
bestie út in ûndersyk nei de identiteit 
fan de Fryske Akademy.

Skiednis
Drs. Paul Noomen is op 31 maart 
mei pensjoen gien.
Sjoerd van der Schaaf is yn maaie 
begûn as ûndersyksmeiwurker by it 
projekt HISGIS Gelderlân.
Op 1 july koe dr. Marijn Molema 
begjinne as histoarikus by de Fryske 
Akademy. Syn ûndersyk rjochtet him 
op de moderne skiednis (19de en 
20ste ieu).
Bart Hoogeboom, studint skiednis 
oan de Rijksuniversiteit Groningen, 
rint sûnt septimber staazje by it 
projekt ‘Ekonomysk Belied yn Noard
East Fryslân, 1970no’.

Sosjale Wittenskippen
Lysbeth Jongbloed-Faber MA – dy’t 
fan maaie 2013 ôf as 

ûndersyksmeiwurker oan de 
Akademy ferbûn wie – koe mei 
yngong fan 1 april fierder mei it 
projekt Taalfitaliteit foar it Mercator 
Europeesk Kennissintrum foar 
Meartaligens en Taallearen.
Yn it ramt fan har stúdzje 
Pedagogyske Wittenskippen oan de 
Rijksuniversiteit Groningen, hat Rixt 
Weiland fan febrewaris ôf yn it spier 
west foar it promoasjeûndersyk 
fan Evelyn Bosma MA, oer ‘De 
relaasje tusken taal en de kognitive 
ûntjouwing’. Dat wie 16 april dien.
Fan healwei maaie oant ein july 
hat Alies Post, studinte Frysk oan 
de Rijksuniversiteit Groningen, oan 
datselde projekt meiwurke.
Mei yngong fan 1 septimber is 
dr. Jelske Dijkstra, njonken har 
sekretariaatswurk by it EBLT 
(Europeesk Buro foar Lytse Talen), 
as ûndersyksmeiwurker ferbûn oan 
it projekt ‘Treddetaalwinning troch 
floeiend en netfloeiend twatalige 
jonge adolesinten’ fan Mirjam 
Günthervan der Meij MA.
Sûnt 15 septimber jout Aukje 
Holtrop stipe oan Mercator 
Europeesk Kennissintrum foar 
Meartaligens en Taallearen by it 
sykjen om mear gearwurking mei 
organisaasjes yn Fryslân sels.

Taalkunde
Geart Tigchelaar MA gie op 1 maart 
út tsjinst. Hy hat wurke oan it projekt 
Taalweb.
Sûnt maart is Jorieke Savelkouls 
MA as frijwillichster oan it wurk by it 
projekt Aldfrysk.
Chris Lutgendorff BA, studint 
Klassike Middelieuwen en 
RenêssânseStúdzjes oan de 
Rijksuniversiteit Groningen, hat him 
fan april oant healwei septimber 
dwaande holden mei it besoargjen 
fan trije Aldfryske teksten.
Anne Merkuur MA is healwei 
april as promovenda út ein set; hja 
docht ûndersyk nei feroaringen 
yn it systeem fan de Fryske 
tiidwurdbûging. 
Foar Gerbrich de Jong MA einigen 
de wurksumheden foar it projekt 
Taalweb op 1 july. Fan 1 septimber 
ôf wie se as ûndersyksmeiwurker 
foar in  STSM (Short Term Scientific 
Mission) fan it COSTprojekt (in 
gearwurkingsprojekt op it mêd 
fan wittenskip en technyk) foar 
ien moanne nei Trier. Mear oer dy 
koarte wittenskiplike misje is te lêzen 
op side 15 fan dit nûmer fan Ut de 
Smidte. Dêrnei waard se, oan de 
ein fan dit jier ta, foar ien dei wyks 
ûndersyksmeiwurker by it projekt 
‘Taalportaal Nederlânsk/Frysk’.
Neidat er goed tritich jier as leksiko
graaf oan de taalkundige ôfdieling 
ferbûn wie, gie dr. Anne Dykstra op 
1 septimber mei pensjoen. 
Dr. Hans Van de Velde is op  
1 novimber út ein set as taalkundige; 
mei syn ûndersyk beweecht er him 
op it snijflak fan sosjolinguistyk en 
taalsosjology. 

Stipe foar it útjaan fan  
berne- en jongereinboeken
Al in moai skoft beheart it Frysk 
Akademyfûns it Pot-Cuperusfûns. 
Dat fûns, neilitten troch frou 
Pot-Cuperus, is bedoeld om 
it útjaan fan Fryske en yn it 
Frysk oersette boeken foar 
skoalgeande bern en jongerein te 
befoarderjen.

Dy’t graach in bydrage út it 
fûns hawwe wol, kin dêrta in 

skriftlike oanfraach dwaan; it 
oanbelangjende manuskript 
moat meistjoerd wurde. De 
oanfragen kinne stjoerd wurde 
nei: PotCuperusfûns, Postbus 
54, 8900 AB Ljouwert. Dy’t earst 
mear ynformaasje hawwe wol, 
kin kontakt opnimme mei drs. 
Jos Tjalsma, skriuwer/ponghâlder 
fan it Frysk Akademyfûns: 
jtjalsma@fryskeakademy.nl

Stiper wurde? Stjoer in 
berjocht nei Anke van 
Gorkum: avgorkum@

fryske-akademy.nl
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Personalia
In memoriam Bernard Smilde: 

'tûzenpoat en trochsetter’
Op sneon 30 augustus kaam in ein oan it libben fan Bernard Smilde yn ’e âldens 
fan 92 jier. Hy wie al in skoftke siik.

Smilde, berne 23 jannewaris 1922 op It Hearrenfean, 
hat op allerhanne mêden namme makke. As dûmny, 
as bibeloersetter, as berimer, oersetter en dichter fan 
lieten, as komponist, útfierend musikus, musikolooch en 
hymnolooch hat er yn it spier west en liet er as publisist 
fan him hearre. Yn de jierren 1982 oant 1985 wurke hy 
oan it proefskrift Hasper en het kerklied. De promoasje wie 
op 20 maart 1986 yn Grins.  

Smilde en de Fryske Akademy
De relaasje tusken Smilde en de Fryske Akademy: al 
foar de oarloch gong er as gymnasiast nei Akademy
gearkomsten. Letter, fan 1964 oant 1995, wie er mear 
as tritich jier de driuwende krêft efter de Musikologyske  
Wurkgroep en hy wie belutsen by in grut tal útjeften. 
Dêr komt noch wat by. Fan 1967 oant 1977 hat er 
op it Coulonhûs tahâlden: hy wie redaksjesekretaris 
fan de Nije Fryske Bibeloersetting. Mr.dr. K. de Vries, 
doedestiids direkteur fan de Fryske Akademy, wie ek 
foarsitter fan de Yntertsjerklike Kommisje foar de Nije 
Fryske Bibeloersetting, dy’t út namme fan de tsjerken 
it oersetwurk begeliede soe. Op 26 oktober 1996 rikte 
foarsitter drs. J. Geersing fan de Fryske Akademy Smilde 

de earepeinje fan it 
ynstitút, ornearre foar 
minsken dy’t har bysûnder 
ynspand hawwe foar de Fryske mienskip en it Frysk, út. 

Tûzenpoat en trochsetter
28 jannewaris 2012 wie in bysûndere dei: doe waard 
yn de Grutte Tsjerke te Ljouwert it boek Dr. Bernard 
Smilde. Tûzenpoat en trochsetter presintearre. Der wie 
meiwurking fan in gelegenheidskoar fan âldstudinten 
fan de Ljouwerter Muzykpedagogyske Akademy, dêr’t 
Smilde dosint oan west hat. Yn de bondel steane fyftjin 
bydragen fan santjin promininte saakkundigen dy’t mei 
Smilde gearwurke hawwe. De artikels jouwe omtinken 
oan aspekten fan en ûntjouwings op de fakgebieten 
dêr’t Smilde warber op west hat en oan de ynfloed dy’t 
hy dêrop hân hat. De kwalifikaasje ‘tûzenpoat’ yn de titel 
fan it boek bringt de alsidigens fan Smilde ta utering en 
de oantsjutting ‘trochsetter’ ûnderstreket dat er syn ein 
net gau slûpe liet. Mei alle krêft dy’t hy hie, hat er him 
benammen ynset foar de tsjerke fan syn Hear en sa foar 
syn Hear sels.
Dr. J.D.Th. Wassenaar 

Ta de neitins fan Hendrik S. de Bruin
Yn it foarige nûmer fan Ut de Smidte wie te lêzen 
dat Akademy-lid Hendrik S. de Bruin yn jannewaris 
fan dit jier ferstoarn is. In oar Akademy-lid, Johan 
Jongma, liet de redaksje noch wat mear oantinkens 
oan De Bruin takomme. Dy nimme wy hjirby graach 
op yn Ut de Smidte:

De dea fan Hendrik S. De Bruin betsjut it ôfskied fan 
in warber, humorfol persoan en in betûft kenner en 
brûker fan it Frysk. Hy hat wurke by it Frysk Ynstitút yn 

Grins en by útjouwerijen 
en wie letter ek sels 
útjouwerauteur. Hy 
publisearre boeken 
en byldproduksjes 
en levere, as noardlik 
korrespondint, bydragen 
oan it Katholiek 
Nieuwsblad. Ut syn 
ferbûnens mei it roomske 
tsjerklik libben wei wie 
De Bruin ek tige bekend 
mei de skiednis en 
liturgyen fan de Russysk

ortodokse, de Aldkatolike en de (Ljouwerter) Frijkatolike 
tsjerke. Njonken syn serieuze skriuwerij utere syn 
kreative geast him foaral yn humoristysk tekenwurk. Al 
sûnt syn jonge jierren makke er cartoons yn in tige eigen 
styl, dêr’t faak de roomske klerus yn figurearret. Pastoars, 
muontsen, nonnen en prelaten komme foarby yn alle 
ûnmooglike, ûnferwachte en ûndogenske situaasjes  
altyd geastich, bytiden bedimme spotsk, raak fan tekst. 
Ferskate waarden rûnom publisearre; guon ek bekroane. 
Hy betocht ek cartoons dy’t allinne mei in Fryske tekst 
doel treffe. Sa bylde er yn it satirysk bledsje De Knalkoark, 
meifarrend yn it blêd fan it Roomsk Frysk Boun, ûnder 
mear in rige Fryske siswizen út. En yn in resinte, aktuele 
print set er in biskop oan in himelske taap del en lit er 
him bestelle: ‘In jonkje graach.’
Ofrûne july soe Hendrik tachtich jier wurden wêze. Hy 
hat noch wol krekt it ferskinen en de opteine ûntfangst 
meimakke fan syn boekje Optekeningen, dat er sels as 
nijjierspresintsje rûnstjoerde. It is in kostlike blomlêzing 
út syn bêste cartoons, mei dêroan taheakke in persoanlik 
ferhaal oer de oarlochsjierren en befrijingsdagen yn 
Ljouwert. It soe drôvigernôch syn lêste nijjiersboadskip 
wêze, syn lêste ‘(s)lokwinsk’, in glimkjend, geastryk adieu.
Johan Jongma 

Smilde, Bibeloersetter op de 
Fryske Akademy (hjerst 1973)

Ien fan de cartoons fan Hendrik de 
Bruin ‘muontsen yn skriptoarium’
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Wittenskipskommisje
Prof.dr. Durk Gorter (Ikerbasque, Basque 
Foundation for Science) is fan ‘t maitiid lid fan de 
wittenskipskommisje fan de Fryske Akademy wurden. 
Gorter is gjin ûnbekende fan de Akademy; jierrenlang 
wie er oan de fakgroep Sosjale Wittenskippen ferbûn – 
earst as meiwurker, dêrnei as haad – en fan mids 2004 
oant mids 2006 hat er waarnimmend direkteur west.  

Njonken Durk Gorter bestiet de Wittenskipskommisje 
út: prof.dr. Eric Reuland (Universiteit Utrecht),  prof.
dr. Roeland van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen), 
prof.dr. Dirk Strijker (Rijksuniversiteit Groningen) en 
prof. dr. Klaas van Berkel (Rijksuniversiteit Groningen). 
Foarsitter is  prof.dr. Anthonya Visser (Universiteit 
Leiden). 

Fryske Akademy beneamt nije leden
Dit jier binne njoggen minsken ta lid fan ’e Fryske Akademy beneamd, 
foar de measten wie dat op ’e Akademy-dei fan 12 septimber lêstlyn, 
mar in pear oaren krigen it lidmaatskip al wat earder takend troch 
direkteur-bestjoerder dr. Hanno Brand.
Op ’e Akademy-dei fertelde dr. Han Nijdam wat oer it lidmaatskip en it 
spjeldsje dat dêr by heart. Syn ferhaal jouwe wy hjir (koart) wer, folge 
troch de presintaasje fan ’e nije leden en in oprop om nije leden foar te 
dragen. 

Segel
Op it spjeldsje is it segel 
fan ’e Fryske Akademy 
te sjen, sa’t dat sûnt de 
oprjochting yn 1938 
brûkt is. Dat segel seit 
al in hiel soad oer de 
Akademy. It ûntwerp 
fan it segel is yn 1938 
oandroegen troch ien fan ’e 
wichtichste inisjatyfnimmers ta de 
oprjochting fan ’e Fryske Akademy, 
pater Titus Brandsma. Brandsma 
helle syn foarbyld by it senaatssegel 
fan ’e Universiteit fan Frjentsjer wei. 
De Fryske Akademy waard mei oare 
wurden sjoen as de opfolger fan ’e 
yn 1841 definityf sletten Universiteit 
fan Frjentsjer, oprjochte yn 1585 
en dêrmei de op ien nei âldste 
universiteit fan Nederlân, nei dy fan 
Leiden, dy’t yn 1575 oprjochte wie.

Nij en âld ferbûn
Op beide segels is it wapen fan 
Fryslân te sjen, 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 steane yn 
it segel fan ’e Fryske Akademy twa 
stedswapens. It ûnderste wapen 
is dat fan Frjentsjer, it boppeste is 

dat fan it festigingsplak 
fan ’e Fryske Akademy, 

Ljouwert. Nij en âld 
waarden dus ek noch 
troch dizze symboalyk 
mei elkoar ferbûn.

It mal dat de oprjochters 
yn 1938 keazen, wie 

dat fan in Akademy 
fan Wittenskippen, lykas de 

Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen, dêr't de Fryske 
Akademy sûnt 1992 oan liearre is. 
By sa'n Akademy fan Wittenskippen 
hearre ek leden. Fuort yn 1938 
waarden al 100 minsken beneamd ta 
lid. It wie fansels de bedoeling dat dy 
leden wurk foar de Akademy dwaan 
soene. Mar der is nea in offisjeel 
ûnderskied makke, sa't yn dy tiid wol 
barde by oare ynstellings, tusken 
'gewoane leden' en 'wurkjende 
leden'.

Erkenning
Tagelyk wie en is it lidmaatskip fan 
’e Fryske Akademy in erkenning fan 
immens fertsjinsten. Dêryn wurde – 
neffens it karbrief  trije kategoryen 
ûnderskaat. Dat binne fertsjinsten 
op it mêd fan ’e wittenskip, op it mêd 
fan ’e kultuer en fanwege 'grutte, 
oanhâldende niget oan de wittenskip 

of foar de Fryske kultuer yn it 
algemien' .
It mei dúdlik wêze dat it lidmaatskip 
dus oan ’e iene kant in eare is foar 
it nije lid en dat ’e Fryske Akademy 
oan ’e oare kant tige grutsk is op 
syn leden. Idealiter liedt soks ta 
in winwin sitewaasje, dêr't beide 
partijen wat oan hawwe. Hoe't dat 
krekt ta utering komt, ferskilt fan 
yndividu ta yndividu. De Akademy 
organisearret sûnt in pear jier in 
spesjale lededei, om ’e bân mei de 
leden te fersterkjen en ’e leden yn ’e 
gelegenheid te stellen mei elkoar yn 
'e kunde te kommen. Fierders wurdt 
op dit stuit neitocht oer hoe’t wy de 
rol fan ’e leden as ambassadeurs fan 
’e Fryske Akademy better út ’e ferve 
komme litte kinne.

Nije leden
Foar harren fertsjinsten op it mêd 
fan ’e wittenskip binne trije minsken 
beneamd, spitigernôch koene se 
net op ’e Akademydei oanwêzich 
wêze. dr. Arjen Dijkstra, dy’t yn 
2012 yn Frjentsjer promovearre op 
in kultuerskiednis fan ’e wiskunde 
as wittenskip sa’t dy eartiids oan ’e 
Universiteit fan Frjentsjer bedreaun 
waard. Op dit stuit wurket Arjen 
ûnder oaren oan in nije biografy fan 
Eise Eisinga yn opdracht fan it Eise 
Eisinga Planetarium yn Frjentsjer. Hy 
is ek redaksjelid fan it wittenskiplik 
jierboek De Vrije Fries, dat útgiet fan 
it Koninklijk Fries Genootschap en ’e 
Fryske Akademy. 
Twads hat de Fryske Akademy 
foar har fertsjinsten op it mêd fan 
’e wittenskip dr. Nanna Hilton 
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Personalia
beneamd ta lid. Nanna is berne 
yn Noarwegen en promovearre yn 
York, en is pas sûnt in jier of fjouwer 
warber yn ’e frisistyk. Mar se hat al 
witwat út ’e wei set as universitêr 
dosint by de ôfdieling Fryske Taal 
en Kultuer oan ’e Ryksuniversiteit 
fan Grins. Mei prof. Goffe Jensma 
is se de driuwende krêft efter de 
UCFmaster Meartaligens en se hat 
in flink oandiel yn ’e nije oplieding 
Minorities and Multilingualism oan ’e 
Grinzer universiteit. 
It tredde nije lid op it mêd fan 
’e wittenskip is op syn earste 
pensjoendei op ’e Fryske Akademy, 
op in spesjale seremoanje op 1 
septimber lêstlyn, beneamd. It is de 
taalkundige en leksikograaf dr. Anne 
Dykstra. Anne wurke sûnt 1982 
by de Fryske Akademy en wie as 
redakteur ûnder oaren belutsen by 
it 25 dielen tellend grutte Wurdboek 
fan de Fryske taal (WFT), dat tusken 
1984 en 2011 yn it ljocht jûn is. 
Anne syn ‘lêste keunstke’, sa’t er it 
sels neamt, wie it projekt Taalweb, 
dêr’t de yn opdracht fan ’e Provinsje 
opstelde nije Wurdlist Frysk en de 
staveringshifker ek part fan binne. 
Allyksa net oanwêzich wiene 
de twa leden dy’t earder 
ûnderskieden binne yn it ôfrûne 
jier by spesjale gelegenheden. 
Alddirekteur/bestjoerder prof.

dr. Reinier Salverda is by syn 
ôfskiedssympoasium ein ferline 
jier beneamd ta lid fan ’e Fryske 
Akademy foar syn fertsjinsten foar 
de wittenskip en kultuer en syn 
oanhâldende niget dêroan. Foar syn 
fertsjinsten foar de Fryske kultuer 
waard drs. Theunis Piersma yn 
april fan dit jier beneamd ta lid by 
gelegenheid fan syn ôfskied as lid fan 
’e Maatskiplike Advysrie fan ’e Fryske 
Akademy. 
De nije leden dy't wól by de 
Akademydei oanwêzich wiene, 
hawwe har tige ynsetten op it mêd 
fan ’e Fryske kultuer en ’e keunsten 
yn it algemien. It binne frou Ira 
Judkovskaja en ’e hearen Albert 
Bonnema, Huub Mous en Tjibbele 
Miedema.
De âldste man fan dat selskip is: 
yr. Tjibbele Miedema. Miedema 
hat him tige ynset foar it plak fan it 
Frysk yn ’e tsjerke, benammen yn 
’e Grifformeard Frijmakke tsjerke. 
Mei troch syn krewearjen waarden 
ûnderskate tsjerklike teksten foar it 
earst of op ’e nij ferfryske. Wurk dat 
foar de emansipaasje fan it Frysk yn 
it tsjerklik domein fan grutte wearde 
is, en dêrom ek wichtich foar de 
Fryske kultuer. 

Ien fan ’e redenen foar Ira 
Judkovskaja om by Tryater te 

wurkjen, wie de Fryske taal. Se 
waard fereale op ’e hast sjongerige 
meldijen fan ’e Fryske taal, sa hat se 
De Volkskrant yn in resint interview 
tabetroud. En sa komt it dat in fan 
oarsprong Russyske frou sûnt 2007 
artistyk lieder en direkteur fan 
Tryater is. Yn dy funksje hat se grutte 
produksjes as De Alvestêdetocht en 
koartby De IIsfoarstin realisearre. Dy 
waarden beide op lokaasjes bûten 
de gewoane teatersealen útfierd. 
Sa kin de Fryske taal ek op poadia 
bûten Fryslân heard wurde: yn it 
Amsterdamske teater Bellevue, mar 
ek hat Ira it toanielspul fan Tryater 
nei Moskou brocht. Se docht ek 
de artistike begelieding fan nije 
teatermakkers op it Skylger festival 
Oerol. 
Wy bliuwe yn ’e keunsthoeke 
mei Albert Bonnema, de Fryske 
tenoar, dy’t nei syn stúdzje oan it 
Sweelinckkonservatoarium fan 
Amsterdam yn gâns opera’s stien 
hat, benammen ek yn it bûtenlân. 
Yn Fryslân is Bonnema bekend troch 
syn rol by Simmer 2000, syn rol yn 
’e Tryaterproduksje De IIsfoarstin, 
en ’e konserten fan Albert Bonnema 
& Freonen by Steven Sterk op ’e 
Gordyk. Yn 2008 krige er it Gouden 
Fioeltsje útrikt foar syn fertsjinsten 
as solosjonger dy’t neffens de sjuery 
sawol provinsjaal as nasjonaal en ek 
ynternasjonaal boppe it meanfjild 
útstekt. Dat oardiel wolle wy mei it 
lidmaatskip fan ’e Fryske Akademy 
ûnderskriuwe. 
Ta eintsjebeslút waard in 
keunsthistoarikus eare dy’t in grutte 
bydrage levere hat oan keunst, 
kultuer en debat yn ús provinsje 
en fral ek lanlik: drs. Huub Mous. 
Mous hat oan ’e ûntjouwing fan 
’e byldzjende keunst yn Fryslân in 
grutte bydrage jûn, en is auteur fan it 
standertwurk De kleur van Friesland: 
beeldende kunst na 1945. Dêrnjonken 
is er in betûft esseeist, dy’t syn 
skerpe pinne oan ferskate Fryske 
tema’s slipe hat. De Fryske Akademy 
hat er yn syn krityske teksten ek net 
sparre, mar dochs wurdt er troch 
freon en fijân sjoen as in wite raaf, as 
in orizjinele krityske geast mei hert 

Nije leden 2014: F.l.n.r:  Huub Mous, 
Albert Bonnema, Tjibbele Miedema  
en Ira Judkovskaja
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foar Fryslân. Dêrom wol de Akademy 
ek Huub Mous ûnderskiede mei 
it segel dat pater Brandsma fan ’e 
Universiteit fan Frjentsjer nei de 
Fryske Akademy brocht hat.

Foardrachten 2015
Der kinne it hiele jier troch lju foar 
beneaming ta lid fan ’e Fryske 
Akademy foardroegen wurde. Foar 
in beneaming yn 2015 moatte de 
foardrachten op syn lêst op 31 
maaie 2015 troch middel fan in brief 
yntsjinne wêze by de direkteur
bestjoerder fan ’e Fryske Akademy, 
dr. Hanno Brand.

Kategoryen
De leden en stipers fan ’e Akademy 
kinne mei nammen fan kandidaten 
komme. Immen kin ta lid beneamd 
wurde op grûn fan syn/har 

bysûndere fertsjinsten yn ien, of in 
kombinaasje, fan ’e ûndersteande 
trije kategoryen:
a. fertsjinsten op it mêd fan ’e 

wittenskip dy't mei Fryslân, it 
Fryske folk en syn kultuer yn al syn 
uteringen, en soks yn ’e wiidste 
omfieming, te krijen hat; 

b. fertsjinsten foar de Fryske kultuer;
c. grutte, oanhâldende niget oan 

’e wittenskip sa't dy ûnder a. 
oantsjut is, of foar de Fryske 
kultuer yn it algemien.

Motivaasje
By de foardracht moat dúdlik 
motivearre wurde, wêrom’t de 
foardroegene it lidmaatskip fan 
de Fryske Akademy fertsjinnet. 
As it heal kin, wolle wy ek graach 
de kontaktgegevens fan de 
foardroegenen hawwe. Set jo eigen 

kontaktgegevens der ek dúdlik by, 
want as de troch jo foardroegen 
kandidaat ta lid beneamd wurdt, 
wolle wy jo ek graach útnoegje.
It brief kinne jo stjoere nei: Fryske 
Akademy, nije leden 2015,  
Postbus 54, 8900 AB Ljouwert. 
It brief mei fansels ek as taheakke  
by in epostberjocht:  
fa@fryskeakademy.nl mei as 
ûnderwerp ‘Nije leden 2015’.

Oersjoch
Tinke jo, dat de persoan dy't jo 
foardrage wolle faaks al lid fan ’e 
Fryske Akademy is, besjoch dan efkes 
it oersjoch fan leden op ús webside 
(www.fryskeakademy.nl > leden 
> oersjoch leden). Mochten jo gjin 
tagong ta de webside hawwe, dan 
kinne jo ek altiten kontakt sykje mei 
it sekretariaat: tel. (058) 213 14 14. 

Enkête útset ûnder leden Fryske Akademy
De goed 300 leden fan ‘e Fryske Akademy hawwe 
fan ‘t maitiid in útnoeging krigen ta it ynfoljen 
fan in fragelist/enkête. Justjes mear as 110 leden 
hawwe oer de post of fia ynternet de enkête ynfolle. 
Frijwillichster Janna de Jong hat ûnderwilens alle 
fragelisten dy’t oer de post weromkaam binne, 
ynfierd yn ‘e kompjûter. 

It doel fan ‘e fragelist wie trijeliddich. Yn it foarste 
plak wol de Akademy op har webside mear omtinken 
jaan oan ‘e leden. Dêrom is frege om wat biografyske 
ynformaasje en links nei plakken op it ynternet dêr’t it 
oanbelangjende lid te finen is, sa as op Wikipedia of op in 
ynstitútswebside. Sa kin de Akademy tenei har leden wat 
promininter yn byld bringe. De  Akademy wol ek graach 
in better byld krije fan it ledebestân op yndividueel nivo. 
Wa binne de leden krekt en wat binne har spesjaliteiten? 
Dêrom bestie in part fan ‘e enkête út fragen dy’t dêr op 
rjochte wiene. 
 
Op ‘e hichte
As lêste waard frege nei de ideeën fan ‘e leden 
oangeande de aktiviteiten fan ‘e Akademy yn it generaal 
en wat oft de Akademy mear spesifyk foar de leden 
betsjutte kin. En oarsom, wat de leden eventueel foar de 

Akademy dwaan kinne soene. Yn it foarste plak waard 
dúdlik, dat de leden graach op ‘e hichte bliuwe fan ‘e 
aktiviteiten fan ‘e Akademy. In pear leden foegen dêr 
oan ta, dat de Akademy noch wol wat dúdliker foar it 
fuotljocht komme mei en dat der in soad op ‘e Akademy 
bart, mar dat it grutte publyk dêr te min fan op ‘e hichte 
is. 

Takomst
Guon leden seagen ek in rol foar de Akademy om aktyf 
nei te tinken oer de takomst fan Fryslân as gehiel en 
mear bysûnder oer de wittenskiplike ûntjouwing yn ‘e 
kommende 25 jier. Leden seagen dêr foar harsels ek in 
beskate rol yn, en wiene ree om harren ekspertize foar 
de Akademy yn te setten.  

Alles meiinoar jouwe de útkomsten fan ‘e enkête al 
in aardich byld fan ‘e leden fan de Akademy en harren 
grutte belutsenens by it wurk fan ‘e Akademy. Gauris 
waard opmurken, dat de leden ek graach ûnderling 
kontakt hawwe woene. Dêrom sil de Akademy fierder 
gean mei it organisearjen fan in jierlikse lededei. Yn ‘e 
mande mei de leden sil hja besykje dêrfoar in gaadlik 
program op te stellen. De ynput dy’t de leden fia de 
enkête jûn hawwe, kin dêrfoar goed brûkt wurde. 
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FA-ria

Bou út ein set 
It hat in skoft duorre foardat der út ein set wurde koe 
mei de sloop en fer-/nijbou fan de Fryske Akademy, 
mar ûnderwilens is ien en oar folop oan 'e gong.

Fan 't simmer binne de gebouwen oan 'e Grienewei sloopt. 
De eardere boekwinkel, dy't yn 1977 oan it Coulonhûs 
fêstboud waard, en it hûs dêrnjonken, dat de Akademy 
yn 1983 oankocht en dat in skoftke as tsjinstwenning foar 
de húswarder brûkt waard, binne tsjin de flakte gien. It yn 
2001 oankochte gebou Grienewei 10  it âlde pearskleurige 
koetshûs mei it hege puntdak  ûntkaam likemin oan 
de sloop. Njonken de gebouwen moast ien fan de goed 
140 jier âlde boekebeammen yn de Akademytún roege 
wurde. Dy beam wie al siik en der wie mei 
de hjerststoarm fan oktober 2013 in grutte 
tûke ôfwaaid. Doe’t der fan’t simmer wer in 
grouwe tûke ôfrekke, waard it te gefaarlik 
om de beam langer stean te litten.

Untwerp Jo Janssen Architecten
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Oerienkomsten 
en earste peal 
Op 26 septimber 2014 koene de 
oerienkomsten mei de oannimmers 
tekene wurde; in bysûnder momint, 
want it wie doe op 'e kop ôf acht 
jier lyn dat de direksje fan de Fryske 
Akademy it plan foar nijbou foarlei 
oan de subsidiïnten: de KNAW 
(Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen) en de Provinsje 
Fryslân. De earste peal koe op 8 
oktober 2014 slein wurde. Dêrnei 
waard earst de nije fundearring 
oan de Grienewei makke, om sa 
makliker tagong ta It Aljemint te 
krijen. Dat lêste gebou komme de 
nije wurkromten yn, dat dêr is it op 't 
heden ien en al aksje.
De fer/nijbou wurdt dien troch 
Bouwgroep Dijkstra Draisma BV út 
Boalsert/Dokkum, yn 'e mande mei 
PrangerRosier Installaties BV út 
Dokkum en Lodema Elektrotechniek 
BV út Ljouwert. It ûntwerp fan de 
nijbou is fan Jo Janssen Architecten 
út Maastricht. De projektlieding 
is yn hannen fan Project en 
Bouwmanagement Giezen út Assen.
De beëage oplevering fan de 
nijbou is yn 'e maitiid fan 2016. 
Alles meiinoar komme sloop en 
fer/nijbou 7 miljoen te kostjen. 
Sûnder finansjele stipe fan it Frysk 
Akademyfûns (2,4 miljoen) en de 
beide subsidiïnten (elk 2,3 miljoen) 
hie it net kinnen.
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Projekten

Taalweb Frysk en de staveringsoanpassing
It Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân hat op tiisdei 7 oktober 
in posityf advys jûn oer Taalweb Frysk, it digitale skriuwark dat de 
Fryske Akademy yn opdracht fan ‘e Provinsje ûntwikkele hat. 
Provinsjale Steaten sille oer Taalweb Frysk en de lytse 
staveringsoanpassing dy't dêrmei anneks is ein 2014 kedize. By in 
posityf beslút wurdt Taalweb Frysk begjin 2015 online tagonklik makke. 
Wy hawwe in stikmannich fragen en antwurden oer Taalweb Frysk 
en it staveringsadvys op in rychje set. Hjirûnder steane dy fragen en 
antwurden; op www.fryske-akademy.nl/taalwebfrysk-FAQ binne mear 
fragen en (wiidweidiger) antwurden te finen. 

Wat is Taalweb Frysk?
Provinsjale Steaten (PS) hawwe 
yn 2011 yn skriftlike fragen oan 
Deputearre Steaten (DS) frege om 
in standertwurdlist foar it Frysk, dy’t 
te ferlykjen is mei it Groene Boekje 
foar it Nederlânsk. Ut it ‘fjild’ wei 
wie nammentlik fernommen dat by 
oersetters en yn it ûnderwiis ferlet 
wie fan in offisjele wurdlist foar it 
Frysk. DS hawwe doe tasein om mei 
de Fryske Akademy te besjen oft 
der yndied sprake wie fan in breder 
ferlet. Ut neiere hifkingen by de Afûk 
en yn it ûnderwiisfjild hat bliken dien 
dat soks it gefal wie. 
De Fryske Akademy hat dêrnei de 
opdracht krigen fan 'e Provinsje om 
mei in pakket digitale produkten 
(Taalweb Frysk) elkenien te foarsjen 
fan dúdlikens oer de foarkarstavering 
fan it Frysk. De Fryske Akademy 
hat in lange wurdboektradysje, 
mei útjeften lykas it wittenskiplik 
beskriuwende Wurdboek fan de Fryske 
taal en ferskate wurdboeken dy’t 
folgje wat húsriem is yn 'e Fryske 
skriuwtradysje. Mei Taalweb Frysk 
krijt de Fryske taalmienskip no 
eigentiidsk digitaal skriuwark, dat 
stipe jout by it opstellen fan Fryske 
teksten. 

Taalweb Frysk bestiet út: 
1  in Wurdlist Frysk dy’t foar 

elkenien dúdlikens jout oer de 
stavering fan it Frysk. De Wurdlist 
kin as hâldfêst brûkt wurde troch 
lju dy’t ferlet hawwe fan dúdlike 
foarkarsfoarmen. 

2  in nije staveringshifker dy’t 
basearre is op dy Wurdlist. 
Utsoarte jout de staveringshifker 

gewoane typ en skriuwflaters 
oan. Der sit lykwols ek in opsje yn 
it programma dy’t hollanismen 
sinjalearret en suggestjes foar 
ferskate Fryske foarmen jout. De 
brûker kriget fierder suggestjes 
om foarmen dy’t wol goed Frysk 
binne mar net yn ‘e Wurdlist Frysk 
steane, te ferfangen. Foar alle 
opsjes jildt dat se ek útskeakele 
wurde kinne. De staveringshifker 
kin online brûkt wurde, mar kin ek 
as plugin ynstallearre wurde yn 
'e tapassingen dy't yn Microsoft 
Office sitte (Word, Outlook, 
PowerPoint en Excel). Dêrnjonken 
is der noch in ferzje dy't as app 
ynstallearre wurde kin op 'e 
iPad. It leit yn 'e bedoeling dat 
de staveringshifker ek beskikber 
makke wurdt as plugin foar Mac 
OSX en as app foar Android.

3  in Wurdboekportaal dat fjouwer 
Fryske wurdboeken en in oantal 
wurd en terminologylisten 
oaninoar keppelet. Mei ien 
sykfraach kin yn alle wurdboeken 
en wurdlisten tagelyk socht 
wurde. Op dy wize kin de brûker 
ûnder oaren op it spoar komme 
fan ekstra oersettingen, taaleigen 
en synonimen, dy't er yn 'e 
papieren wurdboeken net samar 
fine koe.

4  in automatyske oersethelp: in 
webapplikaasje dy’t automatysk 
Fryske teksten nei it Nederlânsk 
ta oersette kin en oarsom. 

De Wurdlist Frysk en de nije 
staveringshifker binne basearre 
op ‘e jildende regels fan ‘e 
Fryske stavering, mei de lytse 
regeloanpassingen dêr’t PS, op advys 

fan ‘e Fryske Akademy, op 24 april 
2013 mei ynstimd hawwe. PS ha de 
Fryske Akademy doe, fia it Kolleezje 
fan DS, fersocht om de Wurdlist op 
grûn fan it fêststelde advys út te 
wurkjen. 

Wat feroaret der yn ‘e stavering?
Meiinoar giet it om fjouwer gefallen; 
trije regeloanpassingen en in 
regeloanfolling:
1  De haadregel foar it [u(:)]lûd 

is, dat it stavere wurdt 
as û. Op dy haadregel 
binne twa útsûnderingen: 
a) as it oerienkomstige 
Standertnederlânske wurd in oe 
hat, dan hat it Fryske wurd dy ek, 
en b) de bûging fan in beheind 
tal ûnregelmjittige tiidwurden 
hat yn ’e ûnfolsleine en folsleine 
doetiid foar it [u(:)]lûd de 
stavering oe of û. Wurden dy’t mei 
û skreaun waarden, mar neffens 
de nije regel mei oe skreaun 
wurde, binne bygelyks rûs > roes 
en fûkepot > foekepot. Wurden 
dy’t mei oe skreaun waarden, 
mar neffens de nije regel mei û 
skreaun wurde, binne bygelyks 
droech > drûch, noegje > nûgje en 
spoek > spûk.

2  eo wurdt eau yn reontsje (reauntsje 
waard yn guon grammatika’s en 
wurdlisten ek as reontsje skreaun).

3  ieu wurdt iuw yn de wurden 
ieu > iuw, Sieu(sk) > Siuw(sk) en 
Hebrieusk > Hebriuwsk nei analogy 
fan ûnder oaren kiuw, miuw.

4  De staveringsregel foar v en z 
oan it begjin fan frjemde wurden 
wurdt oanfolle: oan it begjin 
fan in grûnwurd komt op guon 
útsûnderingen nei net in v of z 
foar, mar in f of s, ek as dat wurd 
ûnderdiel is fan in gearstalling 
of ôflieding. Dat hâldt foar in 
lyts tal wurden lykas divyzje > 
difyzje, revyzje > refyzje, televyzje 
> telefyzje, ynvalide > ynfalide en 
ambivalint > ambifalint  in wiziging 
yn.
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Men soe der ek foar kieze kinne 
om de regels oan te passen sa’t 
de Fryske Akademy advisearret, 
mar dêrby tagelyk in list fan 
útsûnderingen op te stellen. Dan soe 
de regeloanpassing hielendal gjin 
gefolgen hawwe foar it wurdbyld fan 

it Frysk. 
Foar de Akademy is dat lykwols gjin 
opsje. De oanbelangjende wurden 
soene dan wol ûnder de (nije) 
staveringsregels falle, mar tagelyk 
op grûn fan it besteande wurdbyld 
ta útsûndering ferklearre wurde. Dat 
is in ûnlogyske gong fan saken en 
foar Frysklearders wurdt it der sa net 
makliker op. 
Boppedat, in list fan útsûnderingen 
kin nea en te ninter folslein wêze. 
Men kin ommers mei grûnwurden 
hiel maklik nije gearstallingen en 
ôfliedingen meitsje. Dêrmei wurdt it 
foar de Fryskskriuwer lestich om te 
witten wannear't in wurd net neffens 
de regels stavere wurde moat. 
Op basis fan hokker kritearia is de 
Wurdlist Frysk gearstald?
By it fêstlizzen fan ‘e 83.000 
foarkarsfoarmen yn ‘e Wurdlist hat 

de Fryske Akademy fiif kritearia 
brûkt dy’t gongber binne yn ’e 
wittenskip: tradysje, distansjearring, 
lykfoarmigens, gongberens en 
etymology.

Wannear komt Taalweb Frysk 
beskikber?
Earst moat de polityk kedize 
oer Taalweb Frysk. Dat sille de 
Provinsjale Steaten fan Fryslân nei 
alle gedachten healwei desimber 
2014 dwaan. As der in posityf beslút 
falt, komt it portaal Taalweb Frysk 
begjin 2015 publyk beskikber. 
Hawwe jo fragen?
Nim kontakt op mei de leksikografen 
fan ‘e Fryske Akademy (Pieter Duijff, 
Frits van der Kuip en Hindrik Sijens) 
fia email: 
taalweb@fryskeakademy.nl 

Ta in Europeesk wurdboekportaal
Gerbrich de Jong MA wie yn septimber foar in saneamde Short Term Scientific Mission yn Trier. Hja hat dêr trije 
wiken oan it wurk west op ‘e universiteit om in ynventarisaasje te meitsjen fan wittenskiplike wurdboeken yn 
Europa. Se hat dat dien yn it ramt fan it European Network of e-Lexicography (ENeL), in Europeesk netwurk 
fan wurdboekskriuwers, dy’t graach gebrûk meitsje wolle fan ‘e mooglikheden dy’t ynternet de leksikografy te 
bieden hat. 

It netwurk is ûnderferdield yn fjouwer wurkgroepen, 
mei elk har eigen doelstellings. Anne Dykstra is 
foarsitter fan ‘e working group dy’t as doel hat om in 
Europeesk wurdboekportaal op te setten. Om ta sa’n 
wurdboekportaal te kommen, moast in ynventarisaasje 
makke wurde fan online wurdboeken yn Europa. 

List mei 83 talen
Gerbrich har missy wie om sa’n ynventarisaasje te 
meitsjen. Sy hat yn Trier santjin wurkdagen bestege oan 
it sykjen nei online wittenskiplike wurdboeken foar de 

Europeeske talen. Foar guon talen is in soad op it web 
te finen, foar oare talen is dat hiel dreech. It resultaat is 
in list mei 83 talen en 125 wurdboeken. Ein septimber 
hat sy yn Bled (Slovenië) oer har wurk ferteld op in 
gearkomste fan ENeL. De reaksjes wiene entûsjast op ‘e 
earste stap dy’t setten is yn ‘e rjochting fan in Europeesk 
wurdboekportaal.  

Lêsplankje út de santiger jierren

De omjouwing dêr’t Gerbrich de Jong 
har wittenskiplike misje folbrocht hat
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Projekten
Utwreiding Taalportaal mei Afrikaansk
De by it projekt Taalportaal behelle ûndersyksassistinten 
Truus de Vries MA en Joke Weening MA  hawwe yn ‘e wike fan 
29 septimber oant en mei 3 oktober nei Pretoria yn Súd-Afrika 
west. It Taalportaal is in online grammatika fan it Nederlânsk  
en it Frysk, dy’t te finen is op www.taalportaal.org.  
Súd-Afrika wol graach by dy online grammatika fan it 
Nederlânsk en Frysk oanslute mei it Afrikaansk. 

Omdat de SúdAfrikanen graach 
witte woene hoe’t de Nederlânsk/
Fryske oanpak wie, hat in delegaasje 
út Nederlân wei nei SúdAfrika west. 
Yn oparbeidzjen mei de kollega’s fan 
it Nederlânske part, hawwe Joke en 
Truus útlis jûn oer hoe’t it projekt 
Taalportaal opsetten is, hokker 
software oft brûkt wurdt en hoe’t dy 
wurket. 

Yn ‘e kunde mei it Frysk
Dêrneist waarden de Afrikanen ek 
mei it Frysk yn ‘e kunde brocht. It 

Nederlânsk wie harren 
fansels wol bekend, mar it 
Frysk wie nij foar harren. De 
Fryske ûndersyksassistinten 
ûntdutsen ek noch 
nijsgjirrige fonologyske 
(= lûds)parallellen tusken 
it Afrikaansk en it Frysk, 
lykas brekking, mar ek sk en net sch 
(bygelyks ‘skoen’ en net ‘schoen’). 
It wie in fruchtbere wike mei in 
kombinaasje fan teory (taalkunde) 
en praktyk (wurkje mei de software). 
It wie foar de Taalportaaldelegaasje 

tige nijsgjirrich om ris mei it 
Afrikaansk yn kontakt te kommen en 
der binne moaie kontakten lein mei 
de SúdAfrikaanske taalkundigen. 

Fryske Akademy inisjearret  
ynterregionaal Historikertreffen
Hoe kinne wy de gearwurking yn it beoefenjen fan 
’e regionale skiedskriuwing fuortsterkje? Dy fraach 
stie sintraal yn in útwikseling tusken histoarisy 
en argeologen út Noard-Nederlân en Noardwest-
Dútslân op 14 novimber lêstlyn yn it Dútske grinsplak 
Papenburg. Dit ynterregionale Historikertreffen waard 
inisjearre troch de Fryske Akademy en organisearre 
yn gearwurking mei partners út de Dútske regio’s 
Noard-Fryslân, East-Fryslân, Iemslân en de 
buorprovinsjes Grinslân en Drinte.

Mienskiplik oparbeidzjen
Op ’e gearkomste waard in soad ynformaasje útwiksele 
oer de stân fan saken yn ’e regionale historiografy 
yn musea, argiven, histoaryske ferieningen en 
ûndersyksynstellingen. It die bliken dat der in soad 
ideeën binne foar it mienskiplik oparbeidzjen yn nij 
ûndersyk, bygelyks oer de migraasjestreamen tusken 
NoardNederlân en NoardwestDútslân. Gearwurking 
yn ‘e digitalisearring fan boarnen en kaartmateriaal 
blykt in oars reitsflak oer de grinzen hinne te wêzen. Fan 
Dútske kant waard op it aljemint brocht om mienskiplike 
aktiviteiten te organisearjen yn it Reformaasjejier 2017 
(500 jier nei it begjin fan de Reformaasje).

De Fryske Akademy sil yn ‘e mande mei de partners de 
foarstap nimme ta it útwurkjen fan in ynterdissiplinêr 
netwurk oer de grinzen hinne. Fertsjintwurdigers fan 
sa’n 25 ynstitúsjes yn NoardNederlân en Noardwest
Dútslân sille inoar geregeld op Historikertreffens moetsje 
en binne fan doel om mienskiplik op te arbeidzjen yn 
ûndersyksprojekten en publyksaktiviteiten.

It earste Historikertreffen waard mei mooglik makke troch 
it INTERREGprogramma DeutschlandNederland, de 
Eems Dollard Regio, de Ostfriesische en Emsländische 
Landschaft en de kultuerhistoaryske feriening Stad & 
Lande. 

De dielnimmers fan it earste Historikertreffen yn 
Papenburg op 14 novimber 2014. Op de foargrûn  
f.l.n.r. Hans Mol en Marijn Molema (Fryske Akademy) en  
Sonja König (Ostfriesische Landschaft). Foto: Paul Weßels.

Joke Weening helpt de Súd-Afrikaanske 
Taalportaal-meiwurkers
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Fryske Akademy fiert 76ste 
Dies Natalis
De jierlikse Akademy-dei – de fiering fan ‘e 76ste Dies Natalis – waard 
dit jier holden op freed 12 septimber. Tradisjoneel begûn de dei mei in 
aktiviteit foar de meiwurkers fan de Fryske Akademy. 

De moarns om acht oere sette de 
bus fan Ljouwert ôf nei Oranjewâld 
en it museum Belvédère. Dêr 
waarden de oanwêzigen yn twa 
groepen ferdield. Groep 1 gong 
earst op paad mei de boskwachter 
en groep 2 gong nei it museum 
Belvédère. Om 9 oere wie groep 
1 dus al oan it kuierjen yn ’e 
natuer, en wat wie it prachtich! 
De kombinaasje fan wat mist oan 
’e grûn en ‘e opkommende sinne 
dy’t dêrop skynde, soarge foar 
prachtige plaatsjes. De boskwachter 
fertelde oer de skiednis fan park 
Oranjewâld. It museum fungearret 
yn dat park as in ‘kijkdoos’. Fan 

bûtenút kinne je yn it museum 
sjen, en fan binnenút kinne je de 
natuer ynsjen. Nei it kofjeskoft 
folge de rûnlieding yn it museum 
troch twa fleurige froulju, dy’t de 
Akademymeiwurkers entûsjast 
meitsje woene foar it tema 
‘WitRoodZwart’. Wy moasten it 
skilderij it wurk dwaan litte, en 
der net in objekt út ‘e wrâld om ús 
hinne oan taheakje. Dreech genôch 
foar minsken dy’t in pear streekjes 
op in doek net as keunst beskôgje, 
mar sa’t ’e rûnliedster sei: ‘Iedereen 
kan het maken, maar niemand 
bedenkt het, dus is het kunst!’. Ear’t 
wy it wisten wie de tiid alwer om en 

moasten wy werom nei de bus. Yn it 
Ljouwerter WTC wachte in lunsj, en 
dêrnei folge it middeisprogramma 
fan dizze Akademydei.

Direkteurbestjoerder Hanno Brand 
koe de middeis it wolkom taroppe 
oan mear as 200 oanwêzigen. Hy 
holde de taspraak Feroaringen en 
útdagingen, dy’t yn ferkoarte foarm 
op siden 1, 2 en 3 fan dit nûmer fan 
Ut de Smidte werom te lêzen is.
 
Ferrykjend en fierrikkend
Nei Brand kaam Douwe Breimer 
oan it wurd oer it tema ‘In 
akademysk fiergesicht foar 
Ljouwert’. Neffens Breimer 
bestiet ‘akademysk’  út twa 
kearnpunten: ûnderwiis en it 
dwaan fan wittenskiplik ûndersyk. 
Wittenskiplik ûnderwiis is wichtich 
foar in stêd, it smyt in soad jild en 
kwalitative ynput op. Wittenskip is 
dus sawol ferrykjend as fierrikkend. 
Yn Ljouwert leit de basis foar in 
akademysk klimaat, der binne 
bygelyks trije hegeskoallen. 
Dêrneist binne der wittenskiplike 
ynstituten lykas de Fryske Akademy. 
Fjouwer jier nei it oprjochtsjen fan 

Weromsjen

It museum

Kuier yn de natuer

‘wit-rood-zwart’
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‘e University Campus Fryslân sjocht 
it der posityf út foar Ljouwert. It 
akademysk fiergesicht fan Ljouwert 
is gjin dream of utopy, it is der no al.
Nei de bydrage fan Breimer koe 
Hanno Brand in tal nije leden fan 
‘e Fryske Akademy beneame. Mear 
dêroer is te finen op siden 911 fan 
dit nûmer fan Ut de Smidte. De earste 

helte fan ‘e middei waard ôfsletten 
mei muzyk fan it duo ‘The Oak and 
The Ash’. Hja binne it ornaris net 
wend om yn it Frysk te sjongen, 
mar foar de gelegenheid weagen se 
har der no wol oan, en … mei grut 
sukses!

Akademypromovendus Dennis 
Worst kaam nei it skoft oan it 
wurd. Hy docht ûndersyk nei ‘De 
reconstructie van een eindeloze 
veenwildernis’. Hy sette út ein mei in 
rekonstruksje fan it gebiet fan 5500 
foar Kristus ôf. Je kinne in lânskip 
rekonstruearje troch ûnder oaren de 
hjoeddeiske boaiem te bestudearjen 
en histoaryske kaarten te besjen. 
Dêr naam Dennis de oanwêzigen 
fierder yn mei. De hjoeddeiske 
boaiem besjocht er troch boarrings 
te dwaan yn tsjerkeheuvels. Dêr 
is noch de measte ynformaasje te 
heljen, omdat dêr yn ’e tolfde en 

trettjinde ieu in soad sân opwurpen 
waard, en dêrtroch is de feanlaach 
dêrûnder goed bewarre bleaun. 
Mei histoaryske kaarten kin Dennis, 
sa’t dat hjit, georeferearje, hy leit 
dan histoaryske kaarten oer de nije 
hinne. Soks jout moaie bylden: ‘Ik kan 
hier uren naar kijken’, sa ferwurde de 
jonge ûndersiker. 

Twa skripsjes bekroane
Doe wie it tiid foar de skripsjepriis. 
Eric Hoekstra rikte de priis út namme 
fan ‘e sjuery út. De skripsjepriisfraach 
is yn 1988 foar it earst útskreaun, 
doe’t de Akademy 50 jier bestie. 
Alle twa jierren soe der in útrikking 
komme. Om’t de Akademy wat 
efterop rekke wie, waarden der op 
dizze Akademydei twa skripsjes 
bekroane. Ien priis foar de skripsjes 
dy’t ynkommen binne yn ’e perioade 
20082010 (5 stiks) en ‘e oare priis 
foar de perioade 20102014 (12 

20ste Frysk Filologekongres
Foar de tweintichste kear organisearret de Fryske Akademy dit jier it 
Frysk Filologekongres. Dat sil wêze op woansdei 10, tongersdei 11 en 
freed 12 desimber, yn de Koperen Tuin yn Ljouwert.

Breed
It kongres wol in poadium wêze foar 
it wittenskiplik debat oangeande de 
frisistyk yn ‘e breedste sin. Dy bredens 
wurdt yn it programma fan it kongres 
wjerspegele. Sa binne der seksjes 
oer taalkunde, Aldfrysk, letterkunde, 
leksikografy, taalsosjology en 
kultuerstúdzje. Fierders binne der 
spesjale seksjes: in jûnsseksje (foar de 
earste kear) oer ûnderwiis, ien oer in 
stúdzjebondel op kommende wei oer 
it wurk fan professor Tony Feitsma 
silger en ien oer rektor Reinerus 
Neuhusius (16081679). En der binne 
twa boekoanbiedingen, fan in nije 
bondel mei Aldfryske stúdzjes en fan 
in blomlêzing út de brieven fan rektor 
Reinerus Neuhusius.
It is suver in tradysje dat de 
kongressisten oan 'e ein fan 'e twadde 

kongresdei troch it gemeentebestjoer 
fan Ljouwert ûntfongen wurde. It like 
tradisjonele kongresdiner is diskear 
oan 'e ein fan 'e earste kongresdei.

Ynternasjonaal
Fan it begjin ôf hat it Filologekongres 
in ynternasjonale ynslach hân. Dat 
is diskear faaks mear te merken as 
ea earder. Sa binne der lêzingen fan 
Jürg Fleischer (Philipps Universität, 
Marburg), Wendy Vanselow 
(ChristianAlbrechtsUniversität, 
Kiel), Damaris Nübling (Johannes 
GutenbergUniversität, Mainz) en 
Monika Schmid (University of Essex/
Rijksuniversiteit Groningen).

Programma en gearfettingen
It programma en de gearfettingen 
fan de lêzingen binne te finen op ús 

website: www.fryskeakademy.nl, dêr 
kinne jo jo ek opjaan. 

Foar fierdere ynljochtings oer 
it kongres kinne jo terjochte by 
Janneke Spoelstra, email:  
jspoelstra@fryskeakademy.nl,  
tel. (058) 233 69 15 of 
Eric Hoekstra, email:  
ehoekstra@fryskeakademy.nl,  
tel. (058) 234 30 38.  

Dennis Worst

Aginda
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stiks). Foar de earste perioade krige 
Inge Heslinga de priis, seis jier nei 
it skriuwen fan har skripsje krige se 
der no noch in moaie beleanning 

foar. Hja hat skreaun oer de Fryske 
literatuer: Van ruzie tot fusie in de 
Friese literatuur. Foar de twadde 
perioade wie de priis foar Thomas 

van den Brink. Syn skripsje Op zoek 
naar een sluitende verklaring waarom 
Molkwerum vrijwel van de kaart 
verdween hat er yn 2013 skreaun. Yn 
syn tankwurd joech Van der Brink 
oan dat it in dreech ûnderwerp wie, 
want in doarp dat ferdwûn is, is 
fansels lestich te ûndersykjen.

De middei waard ôfsletten mei jitris 
in optreden fan ‘The Oak and The 
Ash’, en nei it tankwurd fan direkteur 
Hanno Brand koe elk noch efkes nei 
of byprate by in hapke en in drankje.
Joke Weening 

Lysbeth Jongbloed by Warnsbetinking: 

‘Nije generaasjes kinne in omkear 
bringe foar it Frysk’
Skoallen yn Fryslân hawwe in wichtige rol foar de 
takomst fan it Frysk, sawol oangeande de hâlding 
foar it Frysk oer as wat de skriuwfeardigens 
oanbelanget. Dat sei Lysbeth Jongbloed op sneon 
27 septimber by de jierlikse betinking fan ’e Slach 
by Warns (1345) op it Reaklif. Hja spruts dêr op 
útnoeging fan ’e Stifting Slach by Warns, dy’t alle 
jierren de Warnsbetinking organisearret. De oare 
sprekker wie Hâns Dyk, foarsitter fan it Frysk Boun 
om Utens, en lid fan ’e Fryske Akademy.

Frysk ferbynt 
Jongbloed, dy’t ferbûn is oan it kennissintrum foar 
meartaligens Mercator fan ’e Fryske Akademy, docht 
ûndersyk nei it online brûken fan ’e Fryske taal. Op ’e 
Warnsbetinking spruts se oer hoe’t it Frysk minsken 
mei elkoar ferbynt op sosjale media. “Jongeren dy’t 
meartalich fuortset ûnderwiis folgje, brûke mear 
Frysk op sosjale media, binne positiver oer it Frysk 
en harren kompetinsjes op it mêd fan Frysk skriuwen 
lizze ek heger”, sei de ûndersykster. “It binne krekt dy 
faktoaren, dy’t fan grut belang binne foar in taal om ’e 
21ste ieu te oerlibjen. It útwreidzjen fan it tal meartalige 
skoallen yn Fryslân liket dêrom in hiel ferantwurde doel 
om op yn te setten foar de kommende jierren.”

It Frysk wurdt skriftlik net in soad brûkt. Ut ’e Fryske 
taalatlas fan 2011 docht bliken dat sa’n 12% fan ’e 
Fryske befolking fan 18 jier en âlder oanjout it Frysk 
goed skriuwe te kinnen. It is ek sa, dat wat âlder immen 
is, wat better er it Frysk yn ’e macht hat.

Ombûge
Neffens Jongbloed soene de nije generaasjes dy tendins 
wolris ombûge kinne, om’t der yn it ûnderwiis hieltyd 
mear omtinken foar it Frysk is. “Yn myn ûndersyk 
jout 15% fan ’e jongeren tusken de 14 en 18 jier 
oan it Frysk goed skriuwe te kinnen”, sa sei se by de 
Warnsbetinking. “Dat oandiel leit dus krekt wat heger as 
it oandiel folwoeksenen dat goed Frysk skriuwe kin en 
dat soe yndied in omkear betsjutte.”
Lykwols, tekenet sy oan: “Wy kinne ús ôffreegje yn 
hoefier’t ûnder nije generaasjes in ferminderjen fan 
taalfeardigens plakfynt, want de measte jongeren 
skriuwe it Frysk fonologysk, dus sa’t se it ‘hearre’. Se 
staverje net goed of fine it net nedich om goed staverje 
te kinnen. Harren beheinde wurdskat en it brûken 
fan Hollânske farianten fan wurden dy’t ek yn it Frysk 
bestean, soargje allyksa foar in ferienfâldiging fan ’e 
taal.” 

The Oak 
and The Ash

De priiswinners: Inge Heslinga 
en Thomas van den Brink
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Aginda
Aginda-oersjoch
De neikommende gearkomstedata wiene bekend op it stuit fan 
gearstallen fan dit nûmer fan Ut de Smidte. Hâld ek de aginda op ús 
thússide, www.fryske-akademy.nl, yn ’e rekken.

Woansdei 10 o/m freed 12 
desimber
20ste Frysk Filologekongres (plak: 
De Koperen Tuin te Ljouwert), sjoch 
ek side 18 fan dit nûmer fan Ut de 
Smidte
 

2015
Freed 9 jannewaris 
14.00 oere: gearkomste 
Lânboukundich Wurkferbân, lêzing 
Kees v.d. Bos (bouboer) – ‘Poterteelt 
nu en in de toekomst’ (plak: 
Restaurant Frysk Lânboumuseum, 
Earnewâld)

Sneon 10 jannewaris
13.30 oere: gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân (plak: Histoarysk Sintrum 
Ljouwert)

Tiisdei 13 jannewaris
10.00 oere: Akademylêzingen (plak: 
De Koperen Tuin te Ljouwert en It 
Haske op ‘e Jouwer)

Sneon 31 jannewaris
14.00 oere: sympoasium Wurkgroep 
Maritime Skiednis ‘Maritieme 
geschiedenis Harlingen’ (plak: 
Maritieme Academie, Harns)

Sneon 7 febrewaris
13.30 oere: gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân (plak: Histoarysk Sintrum 
Ljouwert)

Freed 13 febrewaris
10.00 oere: Akademylêzingen  
plak: De Koperen Tuin te Ljouwert en 
It Haske op ‘e Jouwer)
 
Sneon 7 of 14 maart
Lededei, foar de leden fan de Fryske 
Akademy (der komt in spesjale 
útnoeging)

Sneon 14 maart
13.30 oere: gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân yn ‘e mande mei 
de Nederlandse Genealogische 
Vereniging ôfdieling Friesland (plak: 
Histoarysk Sintrum Ljouwert)

Freed 20 maart
14.00 oere: gearkomste 
Lânboukundich Wurkferbân, lêzing 
dr. J.A. Schulp – ‘Trends van de 
natuur en biologisch voedsel, wat 
kunnen we ermee’ (plak: Restaurant 
Frysk Lânboumuseum, Earnewâld)

Freed 10 april 
Sympoasium Marijke Meujier, 
Ljouwert

Sneon 11 april
13.30 oere: gearkomste Genealogysk 
Wurkferbân (plak: Histoarysk Sintrum 
Ljouwert)

Freed 17 april
Ynternasjonale konferinsje oer 
‘The Role of Lexicography in 
Standardisation and Purification of 
Lesser Used Languages’

Woansdei 20 maaie
20.00 oere:  Nassaulêzing yn it ramt 
fan it  Marijke Meujier troch dr. 
Hanno Brand – ‘Johan Willem Friso, 
de man fan Maria Louise’ (plak: 
Histoarysk Sintrum Ljouwert) 

It Histoarysk Sintrum Ljouwert

foto: Hindrik Sijens
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Sympoasium: 

Maritime Skiednis fan Harns
De Wurkgroep Maritime Skiednis fan 'e Fryske Akademy organisearret op sneon 31 jannewaris 2015 in 
sympoasium oer Harns as seehaven. It is fan 14.00-17.30 oere, mei dêrnei, fan 18.00 oere ôf, in stamppotbuffet. 
It sympoasium wurdt holden yn de Maritieme Academie Harlingen (Almenumerwei 1, 8861 KM Harns).
 
Wichtichste seehaven
Harns hat him yn ‘e rin fan ‘e ieuwen ûntjûn ta de 
wichtichste seehaven fan Fryslân. Troch it oanlizzen fan 
de Harnzer Trekfeart ‒ it tsjintwurdige Van Harinxma
kanaal ‒ krige it feitliks de hiele provinsje as efterlân.

De stêd hie der yn de Gouden Ieu folop profyt fan, dat it 
oan de farrûte nei wrâldhaven Amsterdam lei, en krige 
dan ek in bêste klap, doe't it mei Amsterdam nei 1780 
ekonomysk nei de bedelte gie. Yn de 19de ieu waard 
Harns in wichtige eksporthaven foar Fryske agraryske 
produkten, lykas bûter, setierappels en stamboekfee.

Op hope fan fierdere ekonomyske groei waarden de 
Willemshaven en it spoar nei Ljouwert oanlein. De 
ferwachtingen kamen lykwols net út. De krisis fan de 
tachtiger jierren fan de njoggentjinde ieu jage de boel 
yn 'e bulten. De útwreiding fan de haven yn 'e jierren nei 
1975 soarge ynearsten likemin foar groei, mar dat waard 
letter oerhelle.

Sprekkers
De neikommende sprekkers komme foar it buordsje:
Yme Kuiper ‘Handel in zeegezichten in 18de 

eeuws Harlingen’
Jeanine Otten ‘19de eeuwse Harlinger reders’
Thea Roodhuyzen ‘De Admiraliteit van Harlingen’
Clé Lesger ‘Harlingen en Amsterdam: 

havenfuncties in het 
Zuiderzeegebied’

Meindert Schroor ‘Harlinger havens’
Gerald de Weerdt ‘Nova Zembla Experience’

De lêzings binne yn it Nederlânsk.

Tagong en opjefte
Meidwaan oan it sympoasium kostet €5,00. De kosten 
foar it stamppotbuffet binne €17,50. Opjefte foar it 
sympoasium en/of it stamppotbuffet kin oant en mei 
freed 23 jannewaris 2015 by de Fryske Akademy, fia 
it mailadres: baly@fryskeakademy.nl. Graach goed 
oanjaan, oft jo foar it sympoasium én it stamppotbuffet 
komme of allinnich foar it sympoasium. 

Aginda

‘Zuiderhaven’,  W.G.F. Jansen. 
Foto: Kolleksje Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Harns
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Dizze side is skreaun 
yn it Ingelsk. 
Wolle jo dizze  
oersette litte?

Ingelsk Nee Fertale Ingelsk noait oersetteDizze side is skreaun yn it Wolle jo dizze oersette litte?

FA-ria
Frysk op GoogleTranslate
Leksikograaf dr. Anne Dykstra – krekt pensjonearre, mar noch 
wol warber foar it Frysk - hat kontakt mei Google om it Frysk op 
GoogleTranslate te krijen. Elkenien dy’t knap Frysk skriuwe kin, kin 
dêrby helpe troch nei translate.google.com/community te gean en dêr 
Ingelske wurden en sinnen oer te setten yn geef en gongber Frysk. 

Geef en gongber
Mei geef en gongber wurdt 
hjir bedoeld it Frysk sa’t wy dat 
gewoanwei yn kranten, tydskriften, 
boeken en websiden as dy fan It Nijs, 
Ensafh en De Moanne tsjinkomme, 
want teksten út dat soarte fan 
boarnen sille mooglik it faakst 
oersetten wurde op GoogleTranslate. 
Mar it is net nedich om by elk wurd 
nei te tinken oft it no wol geef en 
gongber is of net. Wês wol wach op 
hollanismen lykas ‘sich’, ‘hun’, ‘niks’, 
‘noadich’ en ‘steeds’.
Finkje op translate.google.com/
community ‘Frisian’ en ‘English’ oan, 
en it kin heve. Wa’t net sa gau in 
goede oersetting betinke kin, kin 
fierder gean troch op ‘skip’ te klikken.

Ien op ien
De oersettings moatte sa ien op ien 
mooglik wêze. ‘Literêr’ oersetten is 
útdruklik net de bedoeling, dêr kin 
in automatyske oersetter úteinlik 
net folle mei. It is fan grut belang dat 
der sa min mooglik typflaters makke 
wurde. Sjoch de tekst dêrom earst 
noch even nei, foar op ‘submit’ te 
klikken.

Anne Dykstra hopet op safolle 
mooglik meiwurking: “Op dit stuit 
binne der yn in relatyf koarte tiid al 
mear as 500 oersettings by Google 
ynkaam. Google is dêr hiel wiis mei, 
mar se wolle graach noch folle mear 
hawwe.”
Njonken de oersettings fan ’e crowd, 
wurdt op ’e Fryske Akademy in troch 
Google spesjaal útsochte set fan 
wurden, sinnen en útdrukkings fan it 
Ingelsk oerset nei it Frysk.

Ferlet fan teksten
Der is ek driuwend ferlet fan teksten 
dy’t én yn it Frysk, én yn it Ingelsk 
skreaun binne. Wa’t sokke teksten 
hat en se beskikber stelle wol foar 
GoogleTranslate, kin se stjoere nei 
adykstra@fryskeakademy.nl. Op 
dat emailadres kinne minsken ek 
terjochte foar fragen oer it beskikber 
stellen fan teksten.

Skinkings oan de Fryske Akademy
Meidat wy de saneamde ANBIstatus hawwe –dat is dy fan in Algemeen Nut Beogende Instelling–, kinne 
skinkings oan de Fryske Akademy, ynklusyf de periodike stipersbydrage, fan de 
ynkomstebelesting ôflutsen wurde.
Op grûn fan de ANBIstatus hoecht de Fryske Akademy sels gjin erf en 
skinkbelesting te beteljen. 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 ynstellingen mei in ANBIstatus is te finen op de 
website fan de belestingtsjinst: www.belastingdienst.nl, sykje op ‘ANBI’.

Help mei om it Frysk yn  
Google Translate te krijen

Anne Dykstra
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Ekspertseminar  
Meartaligens & Sosjale Media
It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen 
fan ‘e Fryske Akademy en it SOAS (ûnderdiel fan ‘e Universiteit fan 
Londen) organisearen in ynternasjonaal ekspertseminar fan twa dagen 
oer ‘Meartaligens & Sosjale Media’. Dat seminar waard holden op freed 
28 en sneon 29 novimber yn it Eden Oranjehotel te Ljouwert.

Ynternasjonaal foarum
De konferinsje bea in ynternasjonaal 
plak fan diskusje oer de ynfloed fan 
sosjale media op taalmienskippen, 
attitudes, linguistyske identiteit 
en gedrach oangeande de nije 
mooglikheden en kânsen yn ‘e 
wrâld fan sosjale media en foar de 
wrâld fan taal. De diskusjes rjochten 
har op ‘e mêden fan taallearen, 
minderheidstalen, regionale en 
bedrige talen. 
De flugge ûntjouwing, ynnovaasje 
en fersprieding fan sosjale media en 
de dêr by hearrende technologyen, 
hawwe in wrâldwide ynfloed op 
in ferskaat oan domeinen. De 
ynformaasje, media, kontakten, 
diskusjefoara en sosjale netwurken 

en ‘e mooglikheden dy’t dêrby 
hearre, binne fuortendaalk beskikber 
en dat yn in tanimmend tal ferskate 
talen. Sa komme der ek nije foarmen 
en wizen fan kultureel, sosjaal, 
ekonomysk en polityk gedrach. 
Dat grutte ferskaat fariearret 
fan protestbewegings (byg. de 
‘Arabyske maitiid’) oant it wurk fan 
organisaasjes as Artsen Zonder 
Grenzen foar ûntwikkelingslannen. 
Elk kin no sels de wrâld berikke mei 
syn eigen ideeën. Boppedat kinne 
besteande skeakels sa omsyld wurde 
en komme der folle mear ynformele 
foarmen fan direkte útwikseling. 

Sprekkers
De sprekkers dy’t in bydrage leveren 

oan it seminar wiene ûnder mear:  
Daniel Cunliffe (Universiteit fan 
SúdWales), David Little (Trinity 
College, Dublin), Durk Gorter 
(Baskyske Universiteit), Jannis 
Androutsopoulos (Universiteit fan 
Hamburch), Lorna Carson (Trinity 
College, Dublin), Lysbeth Jongbloed 
(Fryske Akademy), Sarah Cartwright 
(SOAS, Universiteit fan Londen), 
Sarah McMonagle (Universiteit 
fan Hamburch) en Manclana 
Seyfeddinipur (SOAS, Universiteit fan 
Londen).
Wim Benes fersoarge in oersetsprint 
foar it Frysk op Facebook.

Gosse Blom ferstoarn 
Op 2 novimber 2014 stoar Gosse Blom, net lang 
dêrfoar 68 jier wurden. Blom kaam yn 1975 op 
detasjearringsbasis by de Fryske Akademy om in 
wurdboek fan it Hylpers te meitsjen. Dat kaam út yn 
1981. Hy bleau dêrnei lykwols gewoan by de Akademy 
oan it wurk. Sa die er foar it Wurdboek fan ‘e Fryske 
taal ynfierwurk en sitatekontrôle, en hied er de 
ferantwurdlikens foar it taalkundige part (yn ‘e wiidste 
omfieming) fan de Bibliografie van de Friese Taal en 
Letterkunde. Mar ek yn ‘e skiednisôfdieling fan ‘e 
Akademy waard er foar allegearre putten en putsjes 
ynset, by nammen en nammejouwing, egodokuminten, 
lânbouark, stedsplattegrûnen en folle net genôch.
Syn grutste hertstocht lei lykwols by de sport. Sa 
stie yn ien fan ‘e beide bondels dy’t útkamen by it 
50jierrich bestean fan ‘e Fryske Akademy in moai 
artikel fan syn hân oer Untjouwing fan ‘e roomskatolike 
fuotbalferienings yn Fryslân. Blom publisearre binnen of 
bûten Akademyferbân lykwols ek oer reedriden, keatsen 
en foaral oer it skûtsjesilen.

De lêste jierren 
op ‘e Akademy 
wied er yn it spier 
om in nije ferzje 
fan it Hylper 
wurdboek gear te 
stallen. Troch syn 
wiidweidige opset 
wie it wurdboek 
noch net klear op 
it stuit dat er mei 
pensjoen koe. Hy bea fuortendaliks oan om as frijwilliger 
fierder te gean, dat ek nei syn 65ste makke er alle dagen 
noch de reis fan Hylpen nei Ljouwert. Ein septimber, 
eins op it stuit dat syn oanpart foar it wurdboek der 
wol sa’n bytsje op siet, waard er siik. Nei 39 jier op ‘e 
Fryske Akademy kaam er dêrnei noch ien kear werom, 
efternei sjoen om ôfskied te nimmen. Mei Gosse Blom 
is in sêftmoedich man, in grut kenner fan Hylpen, it 
Hylpers en Fryske sporten, mar foaral ek in goede kollega 
hinnegien.   Siebren Dyk 

† Gosse Blom

Personalia

Weromsjen

Folgje jo ús al 
op Twitter? 

@FryskeAkademy
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Utjeften
Fryske Akademy
Wittenskiplik sintrum fan Fryslân 

Adresgegevens
Fryske Akademy
Coulonhûs
Doelestrjitte 8
Postbus 54
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
Telefoan:  (058) 213 14 14
Faks:  (058) 213 14 09
Epost:  fa@fryskeakademy.nl
Ynternet:  www.fryskeakademy.nl 
Twitter:  @FryskeAkademy
Facebook:  facebook.com/ 
 FryskeAkademy
Rekkennûmers  NL30RABO0130549681 
 NL32INGB0000923369

Kontaktpersoanen
Rie fan Tafersjoch
Foarsitter: prof.dr.ir. Jacob Fokkema
Direkteurbestjoerder: 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 (wnd)
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 2014/2015 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
Kopij kin oer de mail stjoerd wurde oan:
redaksje@fryskeakademy.nl
Mei de gewoane post nei:
Ut de Smidte
Postbus 54, 8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
tel.: (058) 213 14 14

Basisfoarmjouwing en opmaak
GPNo, De Jouwer

Printer
Van Leer & De Jong, St. Anne

Paadwizer

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

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

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

Tûker en sûner wurkje yn it Frysk

Fryske Akademy makker 
oersetting Ctrl-WORK

FA-ria     

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

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

Stipe foar boeken

    Ferfolch fan de foarside 

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

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

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

De blokjes mei 
tips dy’t yn it Frysk 

op it skerm ferskine.

Akademy-publikaasjes 
kinne jo keapje � a  

www.afuk.nl

(Advertinsje)

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

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

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

Aginda 

www.fryske-akademy.nl
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Akademy-
publikaasjes 

kinne jo 
keapje fia 

www.afuk.nl

Publikaasje Philippus Breuker

Frysk nasjonalisme 
Op freed 21 novimber organisearren de Fryske Akademy en it 
Histoarysk Sintrum Ljouwert it sympoasium  Demokratisearring om 
1800 hinne; It nasjonalisme fan de 18de en de 19de ieu yn relaasje ta in 
emansipearjende boargerij. Sprekkers op it sympoasium wiene prof. 
dr. Joep Leerssen, prof. dr. Marita Mathijsen-Verkooijen en prof. dr. 
Guus Borger.

Op dit sympoasium waard it 
boek fan prof.dr. Philippus 
Breuker Opkomst en bloei van het 
Friese nationalisme 1740 – 1875, 
presintearre. Dy útjefte giet oer de 
krêften en omstannichheden dy’t 
laat ha ta it ûntstean fan it Frysk 
kultuerhistoarysk nasjonalisme yn 
‘e perioade tusken 1740 en 1875, 
in perioade mei ien fan de grutste 
ferskowings dy’t de westerske 

wrâld kennen hat. It is basearre 
op nij ûndersyk en it liedt ta in nije 
fisy.

Breuker, Ph.H., Opkomst 
en bloei van het Friese 
nationalisme 1740-1875, 
Ljouwert: Wijdemeer 2014. 
Akademy-nûmer 1083 ISBN 978 
94 9205 2049. Bûn (Hardcover), 
472 siden. Priis € 35,00.
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