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FERSTERKING FAN
TWA FLAMINGEN
In dûbelynterview mei
de nije senior ûnder
sikers fan 'e Fryske
Akademy, Hans Van de
Velde en Hans Cools.

MEARTALIGENS
FRYSLÂN YN KAART
De Fryske Akademy
is dwaande mei in
grut taalsosjologysk
ûndersyk.

LEKSIKOGRAAF TE GAST
YN BOEDAPEST
Hindrik Sijens
wie te gast by de
Hongaarske Akademy
fan Wittenskippen yn
Boedapest.

In Memoriam

Wiebe Bergsma

Gâns leden en stipers sille him noch op
har netflues stean hawwe: in markante
man mei hoed en sigaar, fleurich en
drok pratend, oer histoaryske tema’s en
persoanlike ynteresses fan himsels en fan
oaren. Ien dy’t as sprekker syn publyk mei
anekdoaten geweldich boeie koe; dy’t ek as
skriuwer mei syn eksuberante styl de lêzer
yn syn betooch wist mei te nimmen. Hy is
spitigernôch net mear ûnder ús sûnt snein
28 juny. Hookstrooks, sa’t er sels sizze soe
– want hy wie sljocht op Fryske argaïsmen –
is er doe ferstoarn yn de âldens fan 60 jier.
Heal Fries en heal Stellingwerver, hikke en tein yn Haulerwyk (2 maart
1955), mei in Fryske heit en in Grinslanner mem.
Wiebe wie op 1 septimber 1985
yn tsjinst kommen fan de Fryske
Akademy, as ien fan de sân nije
wittenskippers dy’t it ynstitút doe
oannimme mocht. Om’t yn de
Akademy doe hast alles noch om
de taalstúdzje draaide, wie er suver
de earste dy’t him folslein op it
beoefenjen fan de skiednis talizze
koe. Hy gou as in grut wittenskiplik
talint, mei, om’t er ek as kultureel
antropolooch ôfstudearre wie en yn

koarte tiid de doktorsbul helle hie.
Syn talint kaam lykwols it dúdlikst
nei foaren yn de publikaasjes dy’t
er al foar syn tritichste útbrocht hie:
in koart boek oer Johan Huizinga en
de antropology, twa boarne-edysjes
en syn yn 1983 ferdigene proefskrift
oer de 16de-iuwske Fryske gelearde
en spiritualist Aggaeus van Albada,
skreaun ûnder begelieding van
Edzo Waterbolk, in man dy’t wier in
learmaster foar him west hat.
Lês fierder op side 8 >>>
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BOEKPRESINTAASJE
Persoanlike ferhalen
oer agrarysk
ûndernimmerskip
tusken 1955 en 1980.

11 septimber 2015: Akademy-dei
De tradisjonele jiergearkomste fan de Fryske Akademy is dit jier op
freed 11 septimber yn it WTC te Ljouwert. Jo binne fan herte wolkom!
Sjoch de útnûging dy’t mei dizze Ut de Smidte meistjoerd is.

www.fryske-akademy.nl
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Hjirby it earste nûmer fan jiergong 49 fan Ut de Smidte, dat wat
letter útkommen is as dat it doel wie. Wy hoopje lykwols dat jo mei
nocht lêze sille oer it riden en farren fan de Fryske Akademy.
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Wy stelle it tige op priis as jo saken oan ús trochjouwe dy’t fan belang
wêze kinne foar in grut part fan de stipers en dy’t in dúdlike bân mei
it Akademywurk hawwe. As jo soks uterlik 1 septimber 2015 oan ús
takomme litte, dan kinne wy it meinimme yn de hjerstedysje.
Jo kinne de bydrage oer de e-post stjoere oan:
redaksje@fryske-akademy.nl. Mei de gewoane post kin fansels ek:
Ut de Smidte, Postbus 54, 8900 AB Ljouwert.

Gearwurkingsoerienkomst
Fryske Akademy en
Universiteit fan Nanjing
De Fryske Akademy giet op it mêd fan taalûndersyk en
minderheidstalen in lang oparbeidzjen oan mei de Sineeske Universiteit
fan Nanjing. De oerienkomst tusken de Akademy en it China Center
for Linguistic and Strategic Studies (CCLASS), it ûndersykssintrum fan
de Universiteit fan Nanjing, is tekene op moandei 22 juny by de Fryske
Akademy.
De twa ûndersyksynstellingen
wolle yntinsiver wurkje
oan kennisútwikseling en
mienskiplik ûndersyk op it mêd
fan taalfariaasje, taalbelied en
minderhedeproblematyk. It
oparbeidzjen wurdt koördinearre
troch twa sosjolinguisten: dr. Zhang
Jingwei (CCLASS) en dr. Hans Van de
Velde (Fryske Akademy). Dêrneist
binne prof.dr. Xu Daming (CCLASS/
Universiteit van Macau) en drs. Cor
van der Meer (Mercator Research
Centre fan de Fryske Akademy) derby
behelle.

Tapaste kennis en ekspertize
“Beliedsmakkers yn rûnten fan it
Sineeske regear binne tige goed op
‘e hichte fan it Europeeske taalbelied
oangeande minderheden en steane
hieltyd mear iepen om fan ús te
learen”, seit Hans Van de Velde, dy’t
neist syn Akademyfunksje it SineeskEuropeeske ûndersyksnetwurk ILCI
koördinearret en as gastprofessor
ferbûn is oan de Universiteit fan

Nanjing. “Us rol leit benammen yn
it trenen fan Sineeske studinten
yn it kritysk dwaan fan ûndersyk.
Dêrneist wolle wy ús tapaste
kennis en ekspertize op it mêd
fan minderheidstalen nei Sina
oerbringe.” Konkreet wurdt der
tocht oan it oerbringen fan it type
ûndersyk dat it kennissintrum
Mercator útfiert nei de situaasje fan
Europeeske minderheidstalen yn
oerheidsbelied en ûnderwiis.

Utjeften
Blomlêzing brieven
rektor Reinerus Neuhusius
As part fan it 20ste Frysk Filologekongres – lês dêr mear oer op side 14
fan dit nûmer fan Ut de Smidte – waard it sympoasium en de
boekpresintaasje ‘Reinerus Neuhusius’ holden op freedtemiddei
12 desimber 2014.
De beide gearstallers/skriuwers fan
de blomlêzing – Sybren Sybrandy
en Piter van Tuinen – kamen dêrby
oan it wurd. Van Tuinen ferhelle
oan de hân fan de fyftjin wichtichste
skoalwetten oer it libben fan de
jonge latinisten. Neolatijnse dichters in
Friesland in de zeventiende eeuw, wie it
tema dêr’t Sybrandy neier op yngie.
Fierder kaam Hans Bots (emearitus
heechlearaar fan de Radboud
Universiteit Nijmegen) oan it wurd
oer Latijnse scholen: een summier
overzicht van de geschiedenis van dit
instituut en wie der in bydrage fan
Djoeke van Netten fan de Universiteit
van Amsterdam. Hja gie yn har lêzing
yn op hoe’t in boek ta stân kaam yn
de 17de iuw. Willem Frijhoff fan de
Erasmus Universiteit Rotterdam krige
oan de ein fan de middei it earste
eksimplaar oanbean fan Geldzucht en
godsvrucht; Bloemlezing uit de brieven
van rector Reinerus Neuhusius (16081679).

Neuhusius

Grut netwurk
Reinerus hie in grut netwurk, sawol
yn Fryslân as yn Hollan, en achte dat
fan grut belang sa’t it liek. Hy soarge
sels foar de útjefte fan 800 eigen
brieven, en dêrby 121 fan oaren,
allegear yn it Latyn. Ut dy grutte
samling binne foar dizze blomlêzing
28 brieven mei soarch keazen,
ûnderferdield yn de neikommende
kategoryen: lanlike koryfeeën (û.o.
Barlaeus en Cats), heechleararen
fan de Frjentsjerter universiteit
(û.o. Winsemius en Huber), Fryske
notabelen (lykas Saeckma en
Staackmans), famyljeleden (sa as heit
Edo en broer Henricus) en leden fan
de Fryske adel, de ‘nomenclatura’,
sa’t Reinerus se sels neamde (Van
Burmania, Camminga, Van Eisinga
en Van Jongestal). As taheakken by
de brieven wurde guontiden fersen

ferstjoerd,
gelegenheidsfersen
by it ferskinen fan in nij
boek, of roufersen. Dêr binne ek
in stikmannich fan publisearre,
mei sawol de Latynske tekst as in
oersetting.
De brieven wurde foarôfgien troch in
wiidweidige biografyske ynlieding, in
stúdzje oer Reinerus syn wurkwize as
korrespondint, in alfabetyske list fan
alle korrespondinten, in bibliografy
fan it wurk fan Reinerus en in
bibliografy fan literatuer oer him. Ta
eintsjebeslút folget in skôging fan
de bibleteek fan Reinerus, dêr’t de
auksjekatalogus noch fan bewarre
bleaun is.
S. Sybrandy & P. van Tuinen,
Geldzucht en godsvrucht;
Bloemlezing uit de brieven van rector
Reinerus Neuhusius (1608-1679),
Ljouwert, Afûk/Fryske Akademy,
2014, 196 siden, Akademy-nûmer
1084, ISBN 978 90 6273 6515. Priis:
€ 19,50.

Untjouwing fan Hanzestêden
Akademy-direkteur en -histoarikus dr. Hanno Brand hie yn ’ e mande
mei dr. Sven Rabeler en prof. dr. Harm von Seggern de redaksje fan it
fyfte diel fan de rige Groninger Hanze Studies. De Dútsktalige útjefte
befettet tsien bydragen fan in gearkommen yn septimber 2007 yn Kiel.

Foarsizzende wearde
De auteurs geane sosjale en
kulturele aspekten en juridyske
boarneteksten nei yn de skiednis
fan midsiuwske Hanzestêden.
De fokus fan de analyze is de
foarsizzende wearde fan normative
boarnen foar de ûntjouwing fan de
binnenstêd, de midsiuwske stêden
en de ûntjouwing fan hoe’t minsken

libben en mei-inoar omgiene.
Oan de hân fan stêdsboeken,
karbrieven, regleminten, testaminten
ensafuorthinne komme der
antwurden op de fragen. Resultaat
is: nije perspektiven op de prosessen
fan juridyske, sosjale en kulturele
fertichting fan midsiuwske stêden
yn it easten fan Nederlân, NoardDútslan en Poalen.

Brand, Hanno,
Sven Rabeler
en Harm von
Seggern, Gelebte
Normen im
urbanen Raum?
Zur sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse rechlicher Quellen in
Städten des Hanseraums (13. bis 16.
Jahrhundert), Hilversum, Verloren
2014. Groninger Hanze Studies 5.
Akademy-nûmer 1082,
ISBN 9789087040963 184 siden.
Priis: € 25,00.

www.fryske-akademy.nl
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Reinerus Neuhusius (1608-1679)
studearre yn Frjentsjer en waard
dêrnei rektor fan de Latynske skoalle

yn Harns. Yn 1638 waard er rektor yn
Alkmaar, dêr’t er syn skoalle ta grutte
bloei brocht. De dêroan ferbûne
kostskoalle luts learlingen fan hein
en fier: in soad Fryske adellike
famyljes stjoerden harren soannen
dêr hinne.

Utjeften
Perspektiven
foar it Biltsk

Op it gemeentehûs fan It Bildt, yn St Anne is op
tongersdeitejûn 2 july it rapport Seven perspectives
on Bildts presentearre en oanbean oan deputearre
Sietske Poepjes en fertsjintwurdigers fan ferskate
taalorganisaasjes. It ûndersyksrapport dat yn opdracht fan de gemeente
It Bilt útbrocht is troch it Mercator Kennissintrum fan de Fryske
Akademy, sketst in fyzje op in Biltsk taalbelied yn de oanrin nei 2018,
wannear’t de gemeente opgean sil yn de nije gemeente Westergo.

Taalstatus
It rapport, dat skreaun is troch
taalûndersiker Paulus van Sluis
MA, pleatst de Biltske taalstatus yn
Europeesk perspektyf en ferkent
de kânsen foar en de ferwachte
útkomsten fan de erkenning fan de
Biltske streektaal yn it Europeesk

Hânfest foar Regionale en
Minderheidstalen, dêr’t guon troch
it fan Hânfêst beskerme wurde en
oaren net. Dêrmei biedt it rapport
hânfetten om it effekt fan erkenning
binnen it Hânfêst ôf te wagen tsjin
de alternativen. Sa jout it rapport
bygelyks lessen fan oare Europeeske

Presintaasje fan it rapport op it Biltsk gemeentehûs yn
St.-Anne, 2 july 2015. F.l.n.r. Cor van der Meer, Paulus
van Sluis, wethâlder Boukje Tol en provinsje-amtner
Harmen Akerboom. Foto: Remco de Vries/Omrop Fryslân

minderheidstalen oer hokker
konkrete maatregels nommen
wurde kinne om de status fan it
Biltsk te ferheegjen yn ûnder oaren it
ûnderwiis en de publike romte.
Wa’t it rapport lêze wol, kin it dellade
fan de website: www.mercatorresearch.eu > news > publications.
Sluis, P. van, Seven perspectives on
Bildts. The Bildts language status
in a European context. Ljouwert/
Leeuwarden: Mercator Research
Centre/Fryske Akademy, 2015,
86 siden.

Genealogysk Jierboek 2014
It Genealogysk Jierboek 2014 is
ein 2014 foar de dei kaam mei
fiif genealogyske bydragen en in
heraldyske.

UtdeSmidte simmer 2015
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Yn de tradysje fan kertiersteaten
fan hurdriders komt Ron Postma
mei de stamrige fan Epke, the
flying Dutchman, Zonderland
fan De Lemmer. Dat begjint yn
it 16de-iuwske Reduzum en fiert
fia Zonderland te Lytsewierrum,
Turns en Dunegea nei de probant.
Underweis is der omtinken foar
buorkjen, dokterjen, skoalstriid,
muzyk en turnjen. Fierder wurdt
dúdlik makke, dat de pleats
Zonderland it wis net sûnder lân te
stellen hie.
Petronella Elema hat in útsnien
boerd op ’e kop tikke mei
genealogyske gegevens fan de
famylje Ringersma fan Lippenhuzen,
dat makke is troch klokmakker Klaas
Snoek (1837-1902). Dat boerd wie de
oanset ta in stúdzje fan dy famylje,
mei as risseltaat, yn oparbeidzjen
mei Jarich Renema, in stamrige
dy’t begjint by Harcke Riencks yn
Terwispel 1622. Oan 1900 ta wurdt
de namme Rienk yn dy rige trochjûn.

www.fryske-akademy.

Rispinge Rispens
Dit jier de twadde, en lêste, rispinge
Rispens troch Kees de Boer. It
giet om it neiteam fan Ocke thoe
Rispens, Easterein, en syn soannen
Obba en Aucke. Dat neiteam hat
lang buorke yn Easterein. Yn de
17de iuw binne tûken nei Ljouwert
en Frjentsjer rekke, beide binne
roomsk bleaun. Dêr hat ‘speelkind’
Willemina Dominica Rispens in
plakje krigen. In oare tûke wurdt
sûnt de 18de iuw weromfûn yn
Kollumerlân en Bûtenpost en fan
harren libje hjoed-de-dei noch
Rispens-neikommelingen.
Pieter Nieuwland besoarget in
oersjoch fan de famylje Tresling,
te begjinnen mei Nicolaes Tresling
út Basel, dy’t yn 1708 boarger
fan Ljouwert wurden is. Twa
soannen, Teye en Nicolaas, trouden
boeredochters út De Wâlden;
neiteam fan soan Samuel is
beskreaun yn Nederland’s Patriciaat.
Fan harren libje, bûten Fryslân, no
noch Tresling-neikommelingen.

Kaptein Jacob Benckes
Yn in mânske bydrage hat Jan de
Vries it neikommelingskip fan Bencke
Abes en fan Otte Jacobs Hinnema,

beide fan Koudum, yn kaart brocht.
Dat binne de pake fan Jacob Benckes,
kaptein ‘ter admiraliteit’, en de
pake fan dy syn frou Rinck Jacobs
Hinnema. Al yn de 17de iuw is it
patronym Benckes in skaainamme,
Binkes, wurden. Dat laach is yn 1943
útstoarn. Neikommelingen mei
de namme Hinnema wiene der yn
1700 al net mear; oare nammen:
Poenema, Galtema, Vinck, Van
Putten. In publikaasje oer Jacob
Benckes is op kommendewei.
De Fryske Rie foar Heraldyk
presintearret fiif nije famyljewapens
en wapens en flaggen foar De
Rottefalle en De Tike. En ek dit jier
hat R.J. Broersma in partij 15de- en
16de-iuwske segelwapens byelkoar
swile út it Ljouwerter argyf. Dy
wapens litte nij ljocht skine op de
iere Fryske heraldyk.
Brouwers, Ype, Anne Hielke
Lemstra, Pieter Nieuwland
en Jarich Renema; heraldysk
meiwurker Rudolf J. Broersma
(red.), Genealogysk Jierboek 2014,
Fryske Akademy/Afûk, Ljouwert,
2014, 314 siden, Akademy-nûmer
1086, ISBN 978 90 6273 548 8.
Priis: € 31,50.

De Vrije Fries diel 94
Diel 94 fan De Vrije Fries, it jierboek
fan it Keninklik Frysk Genoatskip
foar Skiednis en Kultuer en de
Fryske Akademy, is útkaam en telt
net minder as 320 siden.
Geert Mak trapet it nûmer ôf mei
in essee oer Fryslân en de Fryske
kultuer. It essee is in reaksje op it
essee fan Goffe Jensma dat yn 2010
yn De Vrije Fries ferskynde ûnder de
titel ‘Plat land, diepe geschiedenis,
Friesland als trauma’. Mak syn essee
hjit dan ek: ‘Het Friese landschap:
geen trauma maar open wond’.

De frou fan Rembrandt
De 17de iuw is goed fertsjintwurdige
mei twa artikels: oer it album
amicorum fan de skilder Wybrand de
Geest (Suzanne Rus), en oer Saskia
Uylenburgh, de frou fan Rembrandt
(Ben Broos). Eins giet dat lêste artikel
mear oer de 19de iuw, nammentlik
oer de ûntdekking fan Wopke
Eekhoff wa’t Saskia Uylenburgh no
krekt wie. Lang wie yn de 19de iuw

nammentlik net bekend wa’t de
frou fan Rembrandt wie. De 18de
en 20ste iuw komme ek oan bar:
Matthijs Droog skriuwt oer it fûns
fan de Ljouwerter útjouwer Abraham
Ferwerda, de man dy’t oan de widze
stien hat fan de Ljouwerter Krante,
en – merkt Droog op – nei wa’t net
iens in strjitte yn Ljouwert neamd is!
Yn in nijsgjirrich artikel behannelet
Gunar Boon de restauraasje fan
Heringastate of it Poptaslot yn
Marsum yn de perioade 1906-1912.
Yn dy tiid waard besocht om de
sitewaasje fan healwei de 17de iuw
werom te heljen.

Benefisjaalboeken

It nûmer befettet fierders it
jierferslach fan it Frysk Genoatskip
oer 2013.
De redaksje fan De Vrije Fries diel
94 bestiet út: dr. Piet Bakker, drs.
Marjan Brouwer, dr. Arjen Dijkstra
(skriuwer), dr. Johan Frieswijk, drs.
Nelleke IJssennagger, drs. Otto
Knottnerus, dr. Joop Koopmans
(foarsitter), dr. Marijn Molema,
dr. Han Nijdam (einredakteur) en
dr. Ernst Taayke.
Nijdam, H., et al. (red.), De Vrije
Fries, diel 94, Keninklik Frysk
Genoatskip foar Skiednis en
Kultuer/Fryske Akademy, Ljouwert,
2014, 320 siden, plus 16 yn kleur,
Akademy-nûmer 1085, ISBN 978-906171-0004. Priis: € 19,50.

Akademy-publikaasjes kinne jo keapje
fia www.afuk.nl
Besjoch ek ris ús thússide: www.fryske-akademy.nl

www.fryske-akademy.nl
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Goed de helte fan it jierboek
bestiet út in temapart oer de
Benefisjaalboeken út 1543, dy’t
ferline jier útjûn binne troch de
Akademy-ûndersikers Peter van
der Meer en Hans Mol. Dyselden
tekenje ek foar de gastredaksje
fan in samling artikels, dy’t as titel
meikrigen hat: ‘Belang en betekenis
van de Beneficiaalboeken
van Friesland, 1543’.
Nei in koarte ynlieding
op it tema troch Hans
Mol en Peter van der
Meer, folgje njoggen
bydragen oer allerhanne
mooglikheden dy’t de
Benefisjaalboeken as
histoaryske boarne
biede. Paul Noomen
sketst ‘De ontwikkeling
van het parochiewezen
in Oostergo’, Jan Kuys

ferliket de tsjerklike belesting yn
Fryslân mei dy yn Utert, Hans Mol
en Otto Roemeling bûge har yn twa
artikels oer de geastliken, Henk
Bloemhoff sjocht mei in taalkundich
each nei spoaren fan it Stellingwerfsk
yn de Benefisjaalboeken en Karel
Gildemacher ûndersiket it Fryske
lânskip oan de hân fan de toponimen
yn de Benefisjaalboeken. Philippus
Breuker docht in ûndersyk nei it
begryp hemrik, Merijn Knibbe docht
sosjaal-ekonomysk ûndersyk en nimt
de ‘Pachtopbrengsten van kerkelijke
goederen in Friesland, 151-1543’
ûnder de loep. It lêste artikel, fan
Akademy-AyO Dennis Worst, giet
oer it belang fan de heawinning yn
Súdeast Fryslân.

Utjeften
Nij temanûmer fan It Beaken
oer filosoof David Gorlaeus

Op 27 april 2012 waard yn de tsjerke
fan Koarnjum in akademyske sitting
holden om David Gorlaeus (15911612) ‒ yn it Nederlânsk David
van Goorle, fan heitekant út in fan
oarsprong Antwerpske famylje ‒ syn
400ste stjerdei te betinken.
De jong ferstoarne Gorlaeus hat
namme makke mei twa teoretyskfilosofyske ferhannelingen:
Exercitationes philosophicae
(útkommen yn 1620) en Idea physicae
(útkommen yn 1651). Op grûn
fan de earste publikaasje waard
Gorlaeus yn de santjinde iuw ta de
'fernijende filosofen' rekkene, dy't it
aristotelyske systeem troch in eigen
filosofy besochten te ferfangen. Yn
de oare hâldt Gorlaeus út, dat de
hiele werklikheid út atomen opboud
is; yn de njoggentjinde iuw waard
er troch de wittenskipshistoarikus
Kurd Lasswitz dan ek as 'atomist'
karakterisearre. Omdat er as
de earste atomist yn Nederlân
beskôge wurdt, waard yn 1970 it
nije skiedkundich laboratoarium yn

Leiden nei him ferneamd: 'Gorlaeus
Laboratorium'.

Tsjerke fan Koarnjum
Omdat Gorlaeus yn de tsjerke fan
Koarnjum begroeven is, wie dat ít
plak foar de betinkingsgearsit. Dêr
waarden ek de earste eksimplaren
fan in monografy oer Gorlaeus fan
de hân fan professor Christoph Lüthy
oanbean.

entiteiten zonder vorm. Gorlaeus'
worsteling met Aristoteles;
• Aza Goudriaan, Gorlaeus en de
Arminiaanse kwestie;
• Christoph Lüthy, Wat was de
filosofische betekenis van David
Gorlaeus?

Fan de sân lêzingen op de
akademyske sitting binne fiif, yn omen útwurke foarm, yn dit temanûmer
fan It Beaken opnommen.

De gastredaksje bestie út Arjen
Dijkstra en Christoph Lüthy.

De ynhâld:
• Christoph Lüthy en Arjen Dijkstra,
Voorwoord;
• Wiebe Bergsma, Grafstenen en
rouwborden in context. Religie en
cultuur in Cornjum ten tijde van
Gorlaeus;
• Gerben Wierda, Een trilogie: Van
Goorle, Martena en Harinxma;
• Han van Ruler, Substantiële

It nûmer beslút, lykas wenst, mei
biografyske ynformaasje oer de
auteurs.
Brand, H. e.o., It Beaken, Tydskrift
fan de Fryske Akademy. Jiergong
76, 2014, nûmer 2-3. temanûmer
David Gorlaeus (1591-1612), 400
jier letter/David Gorlaeus (15911612), 400 jaar later, 159 siden.
Priis: € 17,50. Priis: € 45,00 foar in
abonnemint.

Trije nije útjeften yn
rige Regionale Dossiers
UtdeSmidte simmer 2015
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Regionale Dossiers beskriuwe it
funksjonearjen fan in regionale of
minderheidstaal yn it ûnderwiis
yn in beskate regio fan Europa.
De dossiers jouwe ynformaasje
oer nasjonale en regionale
ûnderwiissystemen, wetjouwing,
status en it brûken fan de regionale
of minderheidstaal op ferskate
ûnderwiisnivo’s, en befetsje
statistyske ynformaasje.
De dossiers binne opboud neffens
in fêste struktuer, dy’t safolle as ‘t
kin hanthavene wurdt. Dat makket
de dossiers gaadlik foar ferlykjend
ûndersyk. De dossiers wurde
skreaun troch eksperts út it bûtenlân
en op it stuit sitte der mear as 40
titels yn de rige.
Ein 2014 binne der wer twa nije
dossiers bykaam: ‘The Serbian

www.fryske-akademy.

language in education in Hungary’,
skreaun troch Anton Paulik en Judit
Solymosi, en de twadde ferzje fan
‘The Welsh language in education
in the UK’, skreaun troch Ceinwen
Jones. Yn de oankommende wiken
sil de tredde edysje fan ‘The North
Frisian language in education in
Germany’, skreaun troch
Alastair Walker, printe
Paulik, A. & J. Solymosi. (2014). Serbian: The
wurde.
De krektneamde
dossiers, mar ek de oare
dossiers fan it Mercator
Kennissintrum, binne
del te laden op de side
fan Mercator www.
mercator-research.
eu/research-projects/
regional-dossiers.

Serbian language in education in Hungary. Ljouwert/
Leeuwarden: Mercator Research Centre.
Jones, C. (2014). Welsh: The Welsh language in
education in the UK (2nd edition). Ljouwert/
Leeuwarden: Mercator Research Centre.
Walker, A. (2015). North Frisian: The North Frisian
language in education in Germany (3rd edition).
Ljouwert/Leeuwarden: Mercator Research
Centre.

Personalia
Komme en gean
Algemiene Saken

Nei goed 23 jier wie 11 maart
de lêste wurkdei fan Anke van
Gorkum-Kampen, se is no mei
libbensrinferlof. Anke hat wurksum
west op it sintraal sekretariaat en
de boekferkeap, dêrfan frijwat
jierren as haad. Sûnt 2008 wurke se
op it (direksje)sekretariaat. Tjeerd
Spoelstra, meiwurker fasilitêre
tsjinst, gie ein maart mei pensjoen.
Hy is lykwols werom foar twa
moarnsskoften wyks as frijwilliger by
dyselde fasilitêre tsjinst. As opfolger
fan Tjeerd Spoelstra is Sjoerd de
Boer no foar trije dagen wyks yn
it spier. Marijke van der ZwaagVeenstra ferfangt sûnt 1 juny Anke
van Gorkum. Aukje Holtrop is sûnt
2 juny oansteld om it sekretariaat te
fersterkjen yn ferbân mei sykte.

Skiednis

Sosjale Wittenskippen

It kontrakt fan drs. Saskia
Benedictus-van den Berg rûn oan
de ein fan 2014 ôf. Saskia hat har de
lêste jierren as ûndersyksassistint
dwaande holden mei de Mercatorprojekten ‘Network of Schools’ en
mei de rige Regionale Dossiers.
It kontrakt fan drs. Ramziè KrolHage rûn ein desimber ek ôf. Se
hat in lyts jier as ûndersyksassistint
wurke foar it projekt Boppeslach.
Sûnt maart is se oant heal augustus
op ’e nij yn it spier, no foar de
rige Regionale Dossiers. Maaike
Andringa, studinte Frysk oan de
Rijksuniversiteit Grins, is yn novimber
út ein set mei har staazje fan 3
moannen by drs. Lysbeth JongbloedFaber. Maaike bestudearre de
kwaliteit fan it Frysk dat de jongerein
brûkt op de sosjale media. Sûnt 1
july hat Maaike wurk by de FA as
transkribeur. Febrewaris en maart
2015 hat drs. Paula van Zwol – op
’e nij - as testassistinte by it ûndersyk
nei twataligens en kognityf foardiel
fan Evelyn Bosma MA belutsen
west. Emily Bakema, studinte oan
de master Multilingualism, sette
yn febrewaris ek út ein by datselde
projekt, foar in staazje fan trije
moannen. Ein febrewaris waard
ôfskied naam fan Richt Sterk MA,
dy’t krapoan twa jier oan it projekt
LearnMe ferbûn wie, en no fierder
sil as sekretaris foar Dingtiid, it
orgaan foar de Fryske taal. Fan
Ineke Rienks MA dy’t goed twa jier
mei-ferantwurdlik wie foar de rige
Regionale Dossiers, is ein maart
ôfskied naam. Hja hat in baan by
de provinsje Fryslân krigen. Robert
Kleih, studint oan de Christiaan
Albrechts Universität yn Kiel, hat fan
1 maart oant 10 april meiwurke oan
in ferlykjend ûndersyk foar it Biltsk.
Jorrit Huizinga MA wurket sûnt

23 maart as ûndersyksmeiwurker
oan it projekt LearnMe en Mercator
Network. Paulus van Sluis MA
wurket fan 23 maart oant 23
augustus foar in projekt yn opdracht
fan de gemeente It Bilt.

Taalkunde

Ein desimber 2014 is der in ein
kaam oan it wurk fan frijwilliger Kor
Roorda, dy’t sûnt de simmer fan
2009 wurke hat oan it digitalisearjen
fan teksten foar de Taaldatabank.
Andries van Weeren naam ein
2014, nei in lyts jier, ôfskied as
ict-ûntwikkelder by de fakgroep.
Truus de Vries MA ferliet de
Fryske Akademy yn desimber
2014, fanwegen it ôfrinnen fan
har kontrakt. Se hat op ferskate
projekten wurke foar de fakgroep
Sosjale Wittenskippen en wie de lêste
tiid ferbûn as ûndersyksassistint
oan it grutte grammatikaprojekt
Taalportaal by de fakploech
Taalkunde. Tomislav Stojanov,
gastûndersiker út Kroätie, hat
yn april yn it ramt fan de CostEneL (European Network of
e-Lexicography) ûndersyk dien
nei de praktyk en metodology fan
staveringslisten troch hiel Europa
hinne. Doete Stienstra-Venema
gie mei yngong fan 1 maaie mei
preepensjoen. Doete hat 27 jier
lang as assistinte ferbûn west oan
de fakploech Taalkunde en in grutte
bydrage levere oan it tastânkommen
fan it Wurdboek fan de Fryske
taal. Gerbrich de Jong is op 1
jannewaris as ûndersykmeiwurker
by Taalportaal begûn en omt se mei
yngong fan 1 augustus oar wurk
fûn hat moasten wy ôfskie fan har
nimme. Foar it projekt Fame binne
Maaike Andringa en Sigrid Kingma
sûnt 1 july wurksum as transkribeurs.
Dit wurk sil 16 wiken yn beslach
nimme. Hollie Welch MA fan the
University of Wyoming docht yn de
moannen juny en july ûndersyk nei
de Fryske taal.

www.fryske-akademy.nl
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De staazje fan Bart Hoogeboom
rûn ein novimber 2014 ôf. Foar syn
stúdzje skiednis hat er behelle west
by it projekt ‘Ekonomysk Belied yn
Noard-East Fryslân, 1970-no’. Mei
yngong fan 1 jannewaris is prof.dr.
Hans Cools foar 6 jier as histoarikus
beneamd. In ynterview mei him
stiet yn dizze Ut ’e Smidte. Sûnt
mids jannewaris is gastûndersiker
dr. Jan Hartmann (wurksum oan
de Universiteit van Amsterdam)
begûn om stipe te jaan oan it
HISGIS, it Histoarysk Geografysk
Ynformaasjesysteem, www.hisgis.nl.
Drs. Binne de Haan hat fan begjin
febrewaris ôf foar trije moannen
as ûndersiker ferbûn west oan it
projekt ‘De boer, hij investeerde
voort...’, dêr’t er yn ’e mande mei
dr. Marijn Molema ûndersyk die nei
skaalfergrutting en modernisearring
yn ’e agraryske sektor yn ’e jierren
1955-1980. Op 28 maaie is Binne
promovearre oan de RUG by prof.
dr. J.W. (Hans) Renders, heechlearaar
Skiednis en Teory fan de Biografy.
Dr. Gilles de Langen is as terpe-ar
geolooch sûnt 1 april foar ien deis
wyks oan de Akademy ferbûn.
Sjoukje R. de Boer MA is op 16 april

út ein set as ûndersiker by it projekt
Ekonomyske Klusters yn it kader fan
‘Talint foar Fryslân II’. Jippe Kamstra
wurket sûnt 1 juny as ûndersyksmei
wurker foar it projekt HISGIS Oerisel.

Personalia
Fryske Akademy fersterke
mei twa Flamingen
Yn it foarige nûmer fan Ut de Smidte koene wy de komst fan dr. Hans
Van de Velde al neame as senior ûndersiker sosjolinguïstyk en lid
fan it Managementteam. Mei yngong fan 1 jannewaris lêstlyn is it
Managementteam sûnt lange tiid wer folslein mei de komst fan dr. Hans
Cools, dy’t út ein set is as senior ûndersiker Iermoderne Skiednis.

‘Ollander’ yn België
De nije MT-leden en senior
ûndersikers hjitte tafallich beide
‘Hans’, mar binne ek beide fan
Flaamske komôf. Hans Van de Velde
(46) groeide op yn Uitbergen, tusken
Antwerpen en Gent, en Hans Cools
(45) yn Antwerpen. Nederlân wie
net alhiel ûnbekend foar de senior
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Ferfolch fan foarside... in memoriam Wiebe Bergsma

UtdeSmidte simmer 2015

Hans Cools (links) en
Hans Van de Velde

Al yn de earste jierren by de
Fryske Akademy makke Wiebe de
ferwachtings mear as wier. Hy wie
dwaande mei de kronyk fan de
Ommelanner Fries Abel Eppens tho
Equart en skreau oer him in moai
ferheljend boek yn de tradysje fan
de mentaliteitshistoarisy Emmanuel
Le Roy Ladurie en Carlo Ginzburg,
ûnder de titel De wereld volgens Abel
Eppens: een Ommelander boer uit de
zestiende eeuw. Hy organisearre in
kongres oer de Fryske patriotten fan
1787 en redigearre dus ek de bondel
dêrfan: For uwz lân, wyv en bern. De
patriottentijd in Friesland. En hy bleau,
yn it ferlingde fan syn dissertaasje,
tusken de bedriuwen troch dwaande
mei de styfbern fan de Reformaasje:

www.fryske-akademy.

wittenskippers, beide wurken se dêr
al earder, en Van de Velde wurdt yn
België sels al betitele as ‘Ollander’.
Fryslân is lykwols wol wat oars foar
de mannen. Van de Velde wie al wol
bekend mei Fryslân en hie earder
ek wol kontakten mei de Fryske
Akademy, doe’t er by de Universiteit
Utrecht wurke. Sa kaam er wolris del
mei in ploech studinten.
Hans Cools studearre Midsiuwske
Skiednis en sil him by de Fryske
Akademy benammen ferdjipje yn
de Iermoderne Tiid en de politike
kultuer yn de tiid fan 1500-1800.
Foar Van de Velde – dy’t Nederlânsk
en Ingelske literatuer studearre stiet it meganisme fan taalfariaasje
en taalferoaring sintraal; hoe sit
it mei de feroarings yn it Frysk en
it Nederlânsk dat yn Fryslân praat
wurdt? It liket him moai om ek
mear eksperiminteel dwaande te
wêzen en sa fonetyske beskriuwings
te meitsjen. Wat Van de Velde ek
nochris moai liket, is om in kursus

de spiritualisten, de dopersken, mar
ek de yndifferinten.

Ferfolch fan de Reformaasje
Syn grutte wurk wie lykwols it
skriuwen fan in tsjok boek oer it
ferfolch fan de Reformaasje yn
Fryslân, wêrby’t er oansleat by
Friesland in Hervormingstijd fan
Julliaan Woltjer. Tema wie hoe’t de
kalvinisten, dy’t by de steatsgreep
fan 1580 mar in lytse minderheid
foarmen, stadichoan polityk, mar
ek religieus, harren gesach yn
Fryslân festigen. Dat boek, Tussen
Gideonsbende en publieke kerk,
ferskynde yn 1999. Hy gie dêryn
yn debat mei de gelearde dy’t er
neist Waterbolk en Woltjer as in

Frysk op maat te meitsjen, dêr’t
de regionale ferskillen yn oan bod
komme.

Frysk en Flaamsk
Hoe’t it mei harren eigen útspraak
fan it Frysk komt, moat noch
ôfwachte wurde. Van de Velde folge
in wike kursus op Skylge en is fierder
dwaande mei selsstúdzje. Cools fynt
it Frysk aardich te folgjen, mar it is
noch wol wennen. Hy folget no in
kursus ‘Fries voor niet-Friestaligen’. It
Frysk hat ek wol wat fan it Flaamsk, is
er fan betinken. Sa binne ‘húskes’ yn
it Flaamsk ‘huizekes’. In hiel ‘tof’ Frysk
wurd fynt er: ‘mienskip’.
It foldocht de beide mannen oars
al aardich goed yn de Fryske
(Akademy-)mienskip. It is in noflike
lytse organisaasje fynt Van de Velde
en ek Ljouwert is in ‘fijne’ stêd,
follet Cools oan. De beide mannen
hoopje ek wat oan inoars fakgebiet
te hawwen. Sa soe Van de Velde
bliid wêze as de histoarisy mear
skriftlike Fryske boarnen fine soene
en soe Cools mear witte wolle
oer de ‘dûbele identiteit’ troch de
meartaligens en hoe’t dy ta utering
komt. De mûnlinge skiednis achtet er
dêrby ek tige nijsgjirrich.

tredde grutte autoriteit seach: de
VU-heechlearaar Arie van Deursen.
Yn dy stúdzje toande Wiebe mei
oertsjûging oan hoe’t de religieuze
middengroepen, dy’t him dierber
wiene, stadichoan foar fêst út
Fryslân ferdwûnen yn ’e heale iuw
tusken 1620 en 1670. Dat proses,
sa skreau Wiebe yn syn nei alle
gedachten meast spraakmeitsjende
artikel ‘Church, state and people’,
rûn lykop mei de stadige bestjurring
dy’t de Nederlânske maatskippij yn
dat tiidrek trochmakke. It byld is
ûnderwilens mandélich goed wurden
by histoarisy.
Wiebe syn bibliografy lit sjen dat
er nei 2000 in jiermannich minder
produktyf west hat, dat te meitsjen

Wizigings yn Akademy-gremia
De lêste tiid hawwe der in pear personele wizigings west yn de
Wittenskipskommisje, de Undernimmingsried en de Ried fan Tafersjoch.

Wittenskipskommisje

Prof.dr. Roeland van Hout en prof.
dr. Dirk Strijker hawwe mei yngong
fan maart de Wittenskipskommisje
fan de Fryske Akademy ferlitten. Van
Hout syn twadde sittingstermyn siet
der op en Strijker syn earste. Strijker
hat der fanwegen it ferfallen fan it
spearpunt Sosjale Duorsumens – mei
op eigen fersyk – foar keazen om
net in twadde termyn oan te gean.
As opfolgers binne ta lid beneamd:
prof.dr. Franciska de Jong fan ‘e

Universiteit Twente, prof.dr. Max
Louwerse fan Tilburg University en
as kandidaat-lid prof.dr. Arnoud-Jan
Bijsterveld fan Tilburg University.
Dêrmei is de Wittenskipskommisje
op maksimale sterkte.
Undernimmingsried
Omdat Truus de Vries MA har
kontrakt by de Fryske Akademy oan
de ein fan 2014 ôfrûn, kaam der ek
in ein oan har wurksumheden as
skriuwer foar de Undernimmingsried
(UR). Anne Merkuur MA hat de lêste

moannen fan 2014 al meidraaid as
oankommend lid en hat mei yngong
fan it nije jier it skriuwerskip op
har naam. Ein febrewaris hat Richt
Sterk MA de UR ferlitten, omdat se
de Fryske Akademy ferruile hat foar
in oar wurkplak. Op dit stuit is der
dêrmei in fakatuere yn de UR.
Ried fan Tafersjoch
Nei twa terminen fan fjouwer jier is
mr. Douwe de Vries mei yngong fan
1 july ôfgien as lid fan de Ried fan
Tafersjoch. Der wurdt op ‘t heden
praat mei kandidaat-opfolgers.

Ferstoarne leden
De lêste tiid hat de Fryske Akademy tynge krige fan it ferstjerren fan fjouwer leden.
Prof.dr.yr. R.D. Politiek fan
It Hearrenfean is stoarn op
22 desimber 2014 en waard
benei 88 jier. Politiek is yn
1996 ta lid fan ‘e Fryske
Akademy beneamd. Hy wie
warber yn it Biologysk- en
Lanboukundich wurkferbân.

Drs. Lieuwe Pietersen
fan Ljouwert ferstoar op
23 maart 2015. Hy wie
taalsosjolooch en waard
yn 1969 ta lid beneamd.
Pietersen waard 86 jier.

Henk Holsbrink fan
Hurdegaryp ferstoar op
15 maaie 2015. Holsbrink
waard ta lid beneamd
yn 1997. Hy wie noch op
de Lededei fan de Fryske
Akademy, dy’t holden
waard op sneon 7 maart.

Dr. Wiebe Bergsma fan
Ljouwert is op 28 juny 2015
ferstoarn. In In Memoriam
is te finen op side 1, 8 en 9
fan dit nûmer fan Ut de
Smidte.
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hie mei sykte en persoanlike
swierrichheden. Lykwols is er nei
ferrin fan tiid wer by de wâl op
klattere en hat er de trie wer oppakt.
Neist it tema fan de Reformaasje, dat
him oant op it lêst dwaande hâlde
soe, rjochte er him op it hoflibben

beneamd fan ’e Fryske Akademy
(yn 1984) en fan ’e Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde.
Dêrneist wie er as redakteur lange
tiid ferbûn oan Doopsgezinde
Bijdragen – as earste net-meniste
redakteur - en it Tijdschrift voor
Nederlandse Kerkgeschiedenis. Hy
lit al mei al in grut oeuvre nei fan
sa likernôch santich titels. Noch
krekt foar syn ferstjerren hat er as
gastredakteur de lêste hân lein oan
in sympoasiumbondel fan tydskrift It
Beaken oer Erasmus en de Friezen.
De Fryske Akademy tinkt mei in soad
wurdearring oan Wiebe Bergsma
werom.
Hans Mol & Hans Cools

www.fryske-akademy.nl
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Wiebe Bergsma

om Willem Loadewyk hinne, de
stêdlike kultuer fan Ljouwert yn de
Gouden Iuw, de kronyk fan de 17deiuwske militêr Poppo van Burmania
en op de iermoderne gelearden yn
Fryslân en Grinslân en har wize fan
omgean mei elkoar. Benammen oer
Erasmus en dy syn Fryske netwurk
rekke er net útpraat en útsocht. Ien
fan syn lêste publikaasjes giet dêr
dan ek oer. It falt jin dêrby op hoe’t
syn oandacht nei yntellektuelen
útgie, as minsken dy’t wol ynfloed
hawwe mar út need en fan professy
dochs altiten lâns de kant stean
moatte. De twifelders koene op syn
grutste sympaty rekkenje, faaks, om’t
Wiebe sels ek in twifelder wie.
Wiebe Bergsma wie ta lid

Projekten
Fryske Akademy bringt
meartaligens Fryslân yn
kaart
Taal yn Fryslân: de folgjende generaasje

De Fryske Akademy is de ôfrûne winter op fersyk fan 'e provinsje Fryslân
út ein set mei in grut taalsosjologysk ûndersyk. Likernôch 10% fan 'e
Fryske húshâldens is útnûge om dêroan mei te dwaan. Mei dit breed
opsette ûndersyk wurdt de aktuele meartalichheidssituaasje yn 'e
provinsje Fryslân yn kaart brocht.
Tritichtûzen ynwenners fan Fryslân fan 12 jier en âlder waarden
oanskreaun om mei te dwaan oan in online survey, in koarte fragelist
dy't op ynternet ynfolle wurde kin. Foar dizze stekproef is gebrûk
makke fan in adressebestân fan 'e provinsje Fryslân. Dêrneist sille
strukturearre ynterviews hâlden wurde mei sa'n 250 Frysktalige
respondinten. Fan septimber ôf kin elk dy’t dat wol, meidwaan oan de
online survey, sjoch dêrfoar op ús website: www.fryske-akademy.nl

Sprutsen Frysk

UtdeSmidte simmer 2015
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Mei it survey ‘Taal yn Fryslân: de
folgjende generaasje’ bringt de
Fryske Akademy it brûken fan it
sprutsen Frysk yn it deistich libben
fan 'e ynwenners fan Fryslân yn
kaart. It is foar it earst dat dit sa
ûndersocht wurdt. Dêrneist wurde
de taalhâlding en de opfettingen oer
eigen en oarmans taalgebrûk en it
learen fan it Frysk ûndersocht.
In tredde aspekt dat yn kaart brocht
wurdt, is taalfariaasje: it ferskaat
oan farianten yn it hjoeddeistige
Frysk en de geografyske sprieding
dêrfan. Dêrmei krijt men in yndruk
fan 'e ôfstân tusken de ferskillende
farianten fan it deistich brûkte Frysk
en it skreaune Frysk.

Skaaimerken fan opienfolgjende
generaasjes
Fryslân is de iennichste regio yn
Nederlân dêr't al hast in heale iuw
struktureel en periodyk ûndersyk
nei de taalsituaasje dien wurdt. It

ûndersyk nei de Fryske mienskip
as meartalich laboratoarium is
teoretysk likegoed as metodologysk
fan grut belang foar it ûndersyk nei
meartaligens yn Europa.
It grutskalige survey-ûndersyk bout
fierder op in tradysje dy't ynsette
mei it ûndersyk fan Lieuwe Pietersen
(1967-69) nei lês- en praatgewoanten
yn Fryslân. Nei it ûndersyk fan
Pietersen folgen de ûndersiken Taal
yn Fryslân (1980) en Taal yn Fryslân op
‘e nij besjoen (1994).
Mei de gegevens dy't doe sammele
binne en de quick scans fan 'e
Provinsje Fryslân út 2007, 2008
en 2011 derby is in rige fan data
beskikber dy't ferlike wurde sille
mei dy fan it nije ûndersyk. Dêrmei
kinne de ûntjouwingen yn 'e Fryske
taalbehearsking en taalhâlding oer
in langere perioade yn kaart brocht
wurde.

Wittenskiplik en maatskiplik
belang
Mei 'Taal yn Fryslân: de folgjende
generaasje' wurdt in wittenskiplik
en in maatskiplik belang tsjinne.
It biedt in unike basis foar it
wittenskiplik bestudearjen fan al
of net positive ûntjouwingen yn 'e
Fryske taalsituaasje oer in perioade
fan hast fyftich jier; dêrby komme
skaaimerken fan opienfolgjende
generaasjes en de effekten fan
faktoaren as taalbelied, taalhâlding
en ûnderwiisprogramma's ek oan
bod.
Dêrneist binne de útkomsten fan
'e survey fan direkt en grut belang
foar de ferskillende oerheden mei
ferantwurdlikheid foar de Fryske taal
en kultuer. Op basis fan 'e gegevens
oer de aktuele taalsituaasje yn
Fryslân sille ferfolchstappen yn it
provinsjale en gemeentlike taalbelied
formulearre wurde.
De koördinaasje fan it projekt
is yn hannen fan sosjolooch/
metodolooch dr. Edwin Klinkenberg
en nearlandikus/frisist en
UCF-promovenda Nika Stefan MA.
Nei ferwachting sil yn 'e maitiid
fan 2016 it einrapport oan de
opdrachtjouwer oanbean wurde
kinne. It hiele ûndersyksprojekt rint
oant yn 2017.

Us histoarysk geografisch ynformaasjesysteem
fine jo op: www.hisgis.nl
www.fryske-akademy.

Akademy-leksikograaf
te gast yn Boedapest

Fan 1 oan 12 juny wie Akademy-leksikograaf Hindrik Sijens
fjirtjin dagen as ûndersiker te gast by it Research Institute for
Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences yn Boedapest.
Hy wie dêr yn opdracht fan it European Network of e-Lexicography
(www.elexicography.eu), in netwurk mei as doel om as
wurdboekmakkers mienskiplik
de útdagingen oan te gean dy’t
ynternet en kompjûters jouwe.
It netwurk wol ûnder oaren in
saneamd wurdboekportaal bouwe
mei dêryn de wichtichste en bêste
Europeeske online-wurdboeken en
ynformaasje oer wurdboeken en
wurdboekportalen.

Ynventarisaasje
It doel fan de opdracht fan Sijens
wie om foar it nije portaal in
ynventarisaasje te meitsjen fan
al besteande wurdboekportalen.
In wurdboekportaal is in website
dy’t tagong jout ta twa of mear
wurdboeken, mei bygelyks de
mooglikheid om dan ek yn mear
wurdboeken tagelyk te sykjen.
In soarte fan Google dus, dy’t
siket yn ynternetwurdboeken. De
Fryske Akademy hat sels ek sa’n
wurdboekportaal (www.taalweb.frl/
wurdboekportaal). Yn dat portaal
kin men tagelyk sykje yn bygelyks

it Nederlânsk-Frysk wurdboek fan
1985, it Frysk Hânwurdboek fan 2008
of it Frysk-Nederlânsk wurdboek
fan 1984. Oare foarbylden fan
wurdboekportalen binne Das Digitale
Wörterbuch der deutschen Sprache
(www.dwds.de) en it Hongaarske
portaal ‘Szotar’ (www.szotar.net).
De ynventarisaasje bestie derút
dat alle portalen op in rychje set
wurde moasten mei dêrby in oantal
mooglikheden dy’t elk portaal yn
him hat. Bygelyks oft it om ien- of
twatalige wurdboeken giet, hoe’t
men der yn sykje kin, hoefolle

wurdboeken deryn opnommen
binne en hoe’t se deryn steane: los of
mei allegearre ferwiismooglikheden.
Uteinlik binne 38 portalen
beskreaun. De resultaten sille
opnommen wurden yn it te bouwen
Europeesk wurdboekportaal (sjoch
foar in demoferzje: dictionaryportal.
eu/en).

Taalweb
Frysk en
staveringshifker
online

Dizze taalhelpmiddels, dy’t de
Fryske Akademy yn opdracht fan
de provinsje Fryslân ûntwikkele
hat, binne foar elkenien fergees
beskikber.

www.fryske-akademy.nl
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Taalweb Frysk gie op 2 febrewaris
online en wie dêrmei ien
fan ’e 100 pioniers fan ’e nije
.frl-ekstinsje. De troch de Fryske
Akademy ûntwikkele website
biedt in ferskaat oan digitaal
skriuwark foar it Frysk oan, ûnder
oaren de nijste ferzje fan ‘e
Staveringshifker. Taalweb Frysk
is in website mei taalhelpmiddels
foar elkenien dy’t Frysk skriuwe
wol. It is te finen op it webadres
www.taalweb.frl.

Wurkferbannen
Harns as havenstêd sintraal
by sympoasium Maritime Skiednis

It jierlikse sympoasium fan de Wurkgroep Maritime Skiednis waard
dit jier op sneon 31 jannewaris holden yn de Maritieme Academie yn
Harns. De skiednis fan de havenstêd Harns stie dêrby sintraal. Neidat
foarsitter Rob Leemans de 110 gasten in hertlik wolkom taroppen hie,
krige waarnimmend boargemaster Roel Sluiter it wurd. Sluiter wie bliid
dat der yn dit sympoasium oandacht bestege waard oan de maritime
skiednis fan de stêd Harns. Hy wiisde op it feit dat de histoaryske haven/
binnenstêd moai bewarre bleaun is. Harns is noch hieltyd in libbene
havenstêd, dat bliken docht út tal fan aktiviteiten lykas de Tall ship
races, de plannen om de Nova Zembla Experience hinne, de inisjativen
om de yndustryhaven hinne en it ynheljen fan cruiseskippen. Arjen
Mintjes, direkteur fan de Maritieme Academie, achte it in eare dat
it sympoasium yn syn skoalle holden waard: hy wiisde op de lange
histoarje fan de seafeartskoalle (sûnt 1819) yn Harns.

120 ferskillende reders
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De earste sprekker op it sympoasium
wie bûtengewoan heechlearaar Yme
Kuiper. De rykdom fan de stêd Harns
yn de achttjinde iuw komt moai ta
útdrukking yn de rike kolleksjes fan
skilderijen en seegesichten dy’t troch
de Harnzers Simon Stijl en Nicolaas
Baur byinoar brocht binne. Jeanine
Otten fan it Hannemahuis fertelde
dat der yn Harns yn de 19de iuw
wol 120 ferskillende reders wiene.
Dy reders – mei bekende nammen
as Visser, Repco, Harmens en
Rodenhuis – hiene ekonomysk en
maatskiplik in wichtige posysje en
lieten dat ek graach blike.
Histoarika Thea Roodhuyzen joech
oan dat de Fryske admiraliteit
benammen in wichtige posysje
ynnaam yn de Twadde Ingelske

www.fryske-akademy.

Oarloch (1665-1667). Nei dy oarloch
ferkearde de Fryske admiraliteit eins
kontinu yn jildpine, net allinne troch
in drege ferhâlding mei de Fryske
Steaten, mar ek troch wanbestjoer
en korrupsje.

Grutter havensysteem
Nei it skoft kaam Clé Lesger fan de
Universiteit van Amsterdam foar
it buordsje. Hy joech oan dat de
haven fan Harns yn de 17de en
18de iuw diel útmakke fan in grutter
havensysteem, dêr’t Amsterdam
de spil fan wie. Ferskate fêste
beurtfearen soargen kontinu foar
ynteraksje. De haven fan Harns wie
benammen rjochte op de ymport
(hout en nôt) en eksport (pannen,
stiennen, moppen, tsiis) fan en
foar produkten út de provinsje

sels. Neffens geograaf/histoarikus
Meindert Schroor is Harns ûntstien
út in gearfoeging fan doarpen en
parochys, dêr’t in part fan troch
lânferlies weiwurden is. Mei troch de
beskikberens fan grûnstoffen, wist
Harns ta in oansjenlike stêd út te
groeien, wat noch fersterke waard
troch de komst fan ferskillende
Flaamske ymmigranten. Gerald de
Weerdt joech oan dat it neibouwen
fan it skip fan Willem Barentsz
suksesfol ferrint. Hy hope dat de
oanbou fan dat skip diel útmeitsje sil
fan de Nova Zembla Experience, dêr’t
ek it Waddencentrum en it Arktysk
sintrum yn meiwurkje sille. Direkteur
Hanno Brand fan de Fryske Akademy
besleat de middei mei it betankjen
fan de organisaasje en sei, dat er yn
dit soarte fan sympoasia in moaie
mooglikheid sjocht om de kontakten
tusken de mienskip en de Akademy
te ûnderhâlden.

Jelle Jan Koopmans (sekretaris
Wurkgroep Maritime Skiednis)

14de Fryske Genealogyske Kontaktdei:

Fan bulten papier oant
publikaasje
Op sneon 17 oktober fan 10.00 oant 16.00 oere is de fjirtjinde edysje
fan ’e Fryske Genealogyske Kontaktdei yn Tresoar yn Ljouwert.

Dei fan de
Fryske
taalkunde

Oprop foar lêzingen
Foar elke lêzing stiet in healoere (20
minuten foar de lêzing, 10 minuten
foar fragen).
Wy roppe elk hjirby op om him/
har oan te melden foar in lêzing.
Stjoer – leafst sa gau mooglik, mar
op syn lêst op tiisdei 1 septimber –
in gearfetting fan in heale A4, mei
namme en adres, nei de skriuwer
fan it Wurkferbân, Willem Visser:
wvisser@fryske-akademy.nl of mei
de gewoane post nei:
Fryske Akademy
Taalkundich Wurkferbân
Postbus 54, 8900 AB Ljouwert

De tagong is fergees. Sjoch foar it programma op ús website:
www.fryske-akademy.nl, of nim kontakt op mei Gosse van der
Plaats (foarsitter wurkgroep 14de Fryske Genealogyske Kontaktdei):
g.vanderplaats@knid.nl

58ste rige Akademy-lêzingen
De 58ste rige Akademy-lêzingen fan de Fryske Akademy set op
tiisdei 24 novimber út ein. De oare twa dagen fan de rige binne freed
15 jannewaris en tiisdei 16 febrewaris 2016 yn Ljouwert en op ‘e Jouwer.
Eltse lêzingedei bestiet út twa
lêzingen en der is tiid ynromme foar
fragen en diskusje. Us promovendus
Dennis Worst set op 24 novimber út
ein mei de lêzing ‘Agrarische veenontginning in Zuidoost-Friesland
(1000-1400)’. De oare lêzinghâlder
is Geart de Vries, direkteur fan it
Histoarysk Sintrum Ljouwert, dy’t as
ûnderwerp hat: ‘Johann Hermann
Knoop, tuinman van Maria Louise en
verlicht allesweter’.
'How to beat the plastic soup!'
Yn jannewaris is it wurd oan Maria
Westerbos, direkteur fan de Plastic
Soup Foundation. Rob Leemans sil
ús wat fertelle oer ‘Oorlogschirurgie’.
Leemans waard ûnder mear
útstjoerd nei Afghanistan en Irak.

Yn febrewaris wurdt de rige ôfsletten.
Nella Groenewegen/Koos Cramer,
wurksum foar LifeLines, hâlde dan
harren lêzing oer ‘Wetenschappelijk
onderzoek naar gezond oud worden’.
De ûntwikkelingspsycholooch
Gerrit Breeuwsma, ferbûn oan de
Ryksuniversiteit fan Grins, hâldt de
lêzing ‘De oorlog door de ogen van
het kind’.

Opjefte
De kosten foar it bywenjen foar alle
trije lêzingedagen bedrage € 30,00.
Opjaan kin oant 15 oktober
oankommend fia de website
fan de Fryske Akademy:
www.fryske-akademy.nl.
Dêr fine jo ek it programma.

www.fryske-akademy.nl
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It Taalkundich Wurkferbân fan
‘e Fryske Akademy organisearret
dit jier op freed 23 oktober foar
de sânde kear de Dei fan de
Fryske taalkunde. De dei wurdt
holden yn Ljouwert. Sjoch foar
de krekte lokaasje ús website.
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. Yn de lêzing kin oer
wittenskiplik ûndersyk rapportearre wurde, mar presintaasjes
fan ûndersyksplannen, fan spekulaasjes of fan taaldatabanken
binne ek wolkom. Lêzingen meie
holden wurde yn alle talen dy’t
hearre ta de West-Germaanske
taalfamylje.

De Kontaktdei stiet yn it ramt fan it tema ‘Fan bulten papier oant
publikaasje’. In soad genealogen sammelje jierren oanien de mannichte
oan nammen, mar skytskoarje tsjin it skriuwen fan in lêsbere publikaasje
oan. Neist hoe’t dy problematyk oanpakt wurde kin, is der op ’e Kontaktdei
in lêzing fan Hessel de Walle oer wat grêfstienûndersyk en heraldyk
tafoegje kinne oan in genealogyske publikaasje. Der is ek in presintaasje
oer de nije ferzje fan de genealogyske online database AlleFriezen.

Weromsjen
Frysk Filologekongres 2014
Noch krekt foar de krystdagen waard fan 10 o/m 12 desimber 2014
yn Grand Café Restaurant De Koperen Tuin te Ljouwert it 20ste Frysk
Filologekongres holden. In stjelpige rein sloech kletterjend tsjin de
ruten fan de Paviljoensseal oan, de stoarm ried de neakene beammen
bûten en swypke it wetter fan de Noarder Stedsgrêft op. Yn dy sfearfolle
ambiânse hold prof. Jürg Fleischer syn plenêre lêzing oer it âldere Frysk
sa’t wy dat fine yn de Wenker-enkête, dy’t Georg Wenker om 1880 hinne
yn Nederlân en Dútslân omstjoerde. Lyksa hold prof. Wendy Vanselow
de deis dêrnei in nijsgjirrige plenêre lêzing oer de literatuer fan it NoardFrysk. Op de lêste dei, freed 12 desimber, hold prof. Monika Schmid in
lêzing oer identiteit yn it nasjonaal-sosjalistyske tiidrek yn Dútslân.
Alsa stiene de plenêre lêzingen op dit kongres yn it teken fan de Dútske
frisistyk.

Parallelseksjes
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Tuskentroch wiene der twa
parallelseksjes mei benei 60
koarte lêzingen oer taalkunde,
sosjolinguistyk, taalsosjology,
skiednis, ûnderwiiskunde en
literatuer. De lêzinghâlders en
taharkers kamen út omtrint 10
ûnderskate lannen, dêrby Ingelân,
Wales, Dútslân, Italië, Noarwegen,
Estlân, Japan, België en Skotlân.
Der wiene aparte seksjes oer
spesifike ûnderwerpen. Sa wie der op
tongersdeitejûn in ûnderwiisseksje,
organisearre fan dr. Babs Gezelle
Meerburg fan de NHL Hogeschool.
Op woansdei wie der in seksje mei
koarte lêzingen, organisearre fan
it Feitsma Fûns, nei oanlieding fan
it wurk fan prof. Anthonia Feitsma
silliger.

Boekpresintaasjes
Fierders waard in bondel mei

Publyk Singel-seal

www.fryske-akademy.

Aldfryske stúdzjes, redigearre troch
prof. Rolf Bremmer, prof. Stephen
Laker en dr. Oebele Vries, oanbean
oan prof. Henk
Meijering.
En der wie in
rige lêzingen
oer Latynske
skoallen
yn Fryslân,
organisearre
Jessica Nowak
fan dr. Wiebe
en Antje Dammel,
Bergsma, en
Universität Mainz
dêrmei anneks
de presintaasje
fan in boek oer
dat seldichste ûnderwerp.
It Frysk Filologekongres wurdt
troch de bank nommen alle trije
jierren holden, sûnt it foar de
earste kear organisearre waard yn
1956. Diskear wie it de 20ste kear
dat wittenskippers, studinten en
nigethawwers inoar metten om

mei-inoar oer suver alle aspekten
fan Fryske geasteswittenskippen te
kedizen.

dr. Oebele Vries hold in lêzing
oer de skiednis fan ‘e Fryske
Filologekongressen

drs. Oscar Strik,
Rijksuniversiteit Groningen

Christoph Winter, CAU Kiel

In lytse 50 leden op Lededei
In lytse 50 leden kamen op de Lededei ôf dy’t de Fryske Akademy
organisearre op sneon 7 maart yn De Koperen Tuin te Ljouwert. Nei
de iepening troch Akademy-direkteur Hanno Brand stiene it earste
diel fan de middei lêzingen fan Pieter Winsemius en Steven Sterk op
it programma. Winsemius brocht de leden en Friezen om utens op it
aljemint en wat dy foar netwurkfunksje hawwe kinne foar de Fryske
Akademy. Steven Sterk syn ferhaal hie ‘De Akademy is fan ús’ as titel.
Nei ôfrin fan de beide bydragen koe der praat wurde oer de rol en de
betsjutting fan de leden.

Akademy-wittenskippers oan it
wurd
Neidat der yn it skoft, by in bakje
tee of kofje, noflik nei- en bypraat
wurde koe kamen der twa Akademywittenskippers oan it wurd. De earste
presintaasje wie fan sosjolinguiste
Mirjam Günther-van der Meij oer (in
part fan) har promoasje-ûndersyk
nei ‘Tredde taalûntjouwing fan
balansearre en net-balansearre
twatalige jonge adolesinten’. De oare

bydrage wie in lêzing fan histoarikus
Hans Cools oer ‘Wijbrand de Geest
in Rome’; it
wie de earste
kear dat Cools
yn Akademyfermidden foar it
buordsje kaam.
De middei waard
besletten mei
in hapke en in
Pieter Winsemius
drankje.

It doel is dat der no alle jierren yn
maart in Lededei holden wurde sil.

Mirjam Günther-van der Meij

Maria Louise Jier:
ferskaat oan aktiviteiten
Mar ek it arkadyske bûtenlibben, it
belibjen fan it leauwen, byldfoarming
yn de parse, begraffenisrituelen, de
skilderijekolleksje fan de Nassaus en
de ytkultuer oan it hôf kamen op it
aljemint. Guon fan de lêzings dy’t op
it sympoasium holden binne, sille yn
de rin fan dit jier yn it tydskrift Fryslân
ferskine.

Prinsesse yn Fryslân

Mear ynformaasje

De Fryske Akademy organisearre
op freed 10 april – de deis neidat
it Marijke Meu-Jier offisjeel út ein
set wie - in sympoasium dêr’t Maria
Louise sintraal yn stie: ‘Marijke Meu,
prinsesse yn Fryslân’. De lokaasje fan
it sympoasium sleat dêr hielendal
by oan: De Koperen Tuin yn it
Ljouwerter stedspark de Prinsetún.
Sprekkers wiene ûnder mear dr.
Marijke Bruggeman, dr. Mirjam de
Baar (RUG), dr. Piet Bakker, dr. Joop
Koopmans (RUG), prof. dr. Yme
Kuiper (RUG), drs. Geart de Vries
(Histoarysk Sintrum Ljouwert) en dr.
Hans Cools (Fryske Akademy). De

tema’s dy't oan bod kamen, wiene:
regintskippen fan Maria Louise,
har fermidden fan adviseurs en
hovelingen, lykas túnarsjitekt Knoop.

Sjoch foar mear ynformaasje oer
aktiviteiten op kommendeweis op de
website: www.marialouise2015.nl

www.fryske-akademy.nl
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Dit jier is it 250 jier lyn dat Maria Louise van Hessen-Kassel yn Ljouwert
ferstoar. Noch altiten sprekt har ferhaal ta de ferbylding: de jonge widdo
dy’t yn ‘e rin fan ‘e tiid troch it hiele folk yn it hert sletten waard en
útgroeide ta stammem fan ús keningshûs, sels fan Europa. Fryslân earet
wurk en libben fan dizze sterke frou mei in temajier. Fan histoaryske
hurddraverij oant reizgjende foto-útstalling, fan stedskuier oant
jeugdfoarstelling. Njonken Nassau-stêd Ljouwert binne Oranjewâld en
It Amelân (favorite plakken fan Maria Louise) in jier lang it dekôr fan
ûnderskate aktiviteiten.

Weromsjen
Ynternasjonale
konferinsje
oer leksikografy
De Fryske Akademy organisearre op freed 17 april yn
it gebou fan Tryater yn Ljouwert in ynternasjonale
konferinsje oer de rol fan purifisearring (it
brûken fan purismen) by de standerdisearring fan
minderheidstalen. Leksikografen, leksikologen en
oare taalwittenskippers út ûnder mear Wales, Ierlân, België, Estlân,
Baskelân en Nederlân (Fryslân) joegen presintaasjes en bediskusjearren
fraachstikken op dit mêd.
It Frysk is in minderheidstaal yn
Nederlân. As emansipearjende taal
kriget it nije funksjes en oppenearret
it him yn nije sosjale domeinen,
of yn domeinen dy’t tradisjoneel
reservearre wiene foar it dominante
Nederlânsk. Sadwaande hat it
Frysk oan ien wei ferlet fan nije
terminology. Wurdboeken kinne in

wichtige rol spylje by it fersterkjen,
kodifisearjen en standerdisearjen fan
in taal. It meitsjen fan wurdboeken
snijt tagelyk wichtige ûnderwerpen
oan yn de leksikografyske praktyk
fan minderheidstalen.

Werklikheid en konstruksje

dêrby is de kar tusken in
lienwurd en in purisme, tusken in
ynternasjonalisme of in eigen wurd.
Of om it skerp te stellen, tusken
werklikheid en konstruksje.
Mei-organisator en Akademyleksikograaf Pieter Duijff sjocht
tefreden werom op de konferinsje.
Neffens him hat de dei geweldich
holpen. “It waard dúdlik dat se by
oare minderheidstalen foar deselde
dillemma’s steane as by ús”.

Ien fan de wichtichste fraachstikken

Jan Ybema wint Grut Frysk Diktee 2015
Jan Ybema fan Grins hat it Grut Frysk Diktee 2015 wûn dat ôfrûne maaie
yn de Steateseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert holden waard. Fan de
35 dielnimmers dy’t harren kwalifisearre hiene, kaam Jan Ybema mei 12
flaters as bêste út de bus by it diktee dat skreaun waard troch skriuwer
Ferdinand de Jong en foarlêzen waard troch Omrop Fryslân-presintatrise
Karen Bies. De earste priis bestie út in ‘Gouden dakje’ en in pinne mei
ynskripsje. Twadde en tredde wiene Jacob Krol fan Winsum en André
Looijenga fan Grins mei respektyflik 12,5 en 13 flaters.
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‘Ien foar it ôfwennen’
Ferdinand de Jong gie ûnder de titel
‘Ien foar it ôfwennen’ mei syn tekst
yn op de oanpassing fan de stavering
dy’t begjin dit jier ynfierd is. It wie
in wat weemoedich diktee, mar de
skriuwers hiene mear kânsen om
it goed te dwaan, omdat sawol de

nije as de eardere stavering – yn dit
oergongsjier – goed rekkene waard.
Wurden dy’t dreech wiene foar de
dikteeskriuwers, wiene kidelhoarnige
(in âld wurd foar nitelich),
Facebookberjochten (haadletter),
facebooke (tiidwurd, mei lytse letter)
en kedize (âld wurd: earne oer
beslute).

Bekende
Friezen
Njonken de 35
kwalifisearre
dielnimmers
diene ek in
stikmannich
bekende Friezen
mei, lykas

www.fryske-akademy.

telefyzjekok Reitse Spanninga, de
sjongeressen Iris Kroes, Elske DeWall
en Griet Wiersma, en Jannewietske
de Vries en Lutz Jacobi út de polityk.
Fan de bekende Friezen makke
skriuwer Willem Schoorstra it diktee
it bêste mei 13,5 flaters. Hy krige foar
dy prestaasje it ‘Laaien dakje’.
Foar de minsken dy’t harren net
kwalifisearre hiene, of dy’t gewoan
benijd wiene nei hoe’t it Frysk
skriuwen har fergean soe, koe it
diktee op Omrop Fryslân-telefyzje,
ynternet en fia de app folge wurde.
Wa’t it diktee nochris besjen of
neilêze wol, of fêst oefenje wol foar
in folgjende edysje, kin it fine op
www.fryske-akademy.nl/diktee2015.

Organisaasje
De organisaasje fan it diktee lei
yn hannen fan de Afûk, Cedin
Expertisecentrum Meertaligheid, de
Fryske Akademy en Omrop Fryslân.
It diktee waard fan ‘t jier foar de
trettjinde kear hâlden; yn 2016 is der
wer in edysje.

Sympoasium Wurdboek en Maatskippij
Wurdboeken, stavering, en de ynfloed fan leksikografen
De Fryske Akademy organisearre op tiisdeitemiddei 16 juny it
sympoasium ‘Wurdboek en Maatskippij’. Mei dat sympoasium waard
ôfskied nommen fan leksikograaf Anne Dykstra, dy’t mear as tritich jier
ferbûn wie oan de Fryske Akademy.
Fjouwer lêzingen om it tema wurdboek en maatskippij hinne joegen
ynsjoch yn de eftergrûnen en yn de posysje fan ferskate wurdboektypen
yn de hjoeddeiske ynformaasjemaatskippij.

Lansearring elektroanyske
wurdbank fan Nederlânske
dialekten
Taalkundige Nicolien van der Sijs,
ferbûn oan it Meertens Instituut
te Amsterdam en de Radboud
Universiteit Nijmegen, hold de
iepeningslêzing: ‘Een elektronische
Woordenbank van de Nederlandse
Dialecten (eWND) voor de
maatschappij en de wetenschap’.
Van der Sijs hat dy elektroanyske
wurdbank opset mei it doel dat
safolle mooglik taalkundigen en
taalleafhawwers alle Nederlânske
dialektwurdboeken op ien sintraal
punt rieplachtsje kinne. De eWND
waard ek op it sympoasium fan 16
juny lansearre en is te rieplachtsjen
fia: http://www.meertens.knaw.nl/
dialectwoordenboeken/.

Akademy organisearre waard en
Anne Dykstra as foarsitter hie.
Yn syn lêzing by it sympoasium
Wurdboek en Maatskippij joech
Popkema in ferfolch oan syn lêzing
fan doe oer de ‘State of the Art
of the Lexicography of European
Lesser Used or Non-State Languages’
troch ferslach te dwaan fan syn
ûndersyk nei wurdboeken fan de
âldere taalfazen fan de Europese
minderheidstalen. Dêrby besocht
er om sjen te litten dat der foar
minderheidstalen wolris ferbân
wêze kinne soe tusken it bestean
fan in midsiuwske skriuwtradysje yn
in beskate minderheidstaal (lykas
it Frysk) en de notiidske fitaliteit.
Koartsein: wat sterker sa’n taal yn de
midsiuwen wie, wat sterker oft er no
ek noch is.

Midsiuwske skriuwtradysje en
notiidske fitaliteit
As twadde kaam oersetter/
taalûndersiker Anne Popkema
oan it wurd. Yn 2010 wie
Popkema keynote sprekker op it
ynternasjonale EURALEX-kongres
yn Ljouwert, dat troch de Fryske

Rik Schutz

bydrage krige er in soad fragen út
de seal. Anne Dykstra sels besleat
it lêzingepart fan it sympoasium
mei ‘Harmless drudges? Tocht it
net!’, en gie dêrby yn op de ynfloed
dy’t leksikografen troch harren
wurdboeken útoefenje op taal en
maatskippij.
As lêste kaam Harmen Akerboom
fan de Provinsje Fryslân oan it wurd.
Akerboom wie de lêste jierren nau
behelle by de staveringsoanpassings
fan it Frysk.

Oersetting Lexicon Frisicum
Nei it skoft kaam staveringssaak
kundige Rik Schutz fan de
Nederlandse Taalunie oan it wurd.
Schutz hat him jierrenlang mei Het
Groene Boekje dwaande holden. It
ûnderwerp fan Schutz syn bydrage
wie: ‘Er verandert alweer niets
aan de spelling in 2015’. Nei syn

As ôfskiedskado hie Anne Dykstra
in bydrage frege foar in Fryske
oersetting fan in part fan it yn it
Latyn skreaune wurdboek Lexicon
Frisicum fan Joast Hiddes Halbertsma.
De opbringst fan de bydragen fan de
oanwêzigen op it sympoasium wie:
€ 770,--.

www.fryske-akademy.nl
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Nicolien van der Sijs, Anne Popkema, Rik Schutz en Harmen Akerboom

Anne Dykstra

Aginda
Agindaoersjoch

De neikommende gearkomste
data wiene bekend op it
stuit fan gearstallen fan dit
nûmer fan Ut de Smidte. Hâld
ek de aginda op ús thússide,
www.fryske-akademy.nl, yn ’e
rekken.

Snein 30 augustus >>>
14.30 oere: Boekpresintaasje De
boer hij investeerde voort, sjoch
ek hjirneist. (plak: Frysk Lânbou
Museum, Earnewâld)

Snein 30 augustus
15.00 oere: presintaasje
cd-album ‘Niewelnacht Lieten’ fan
muzykgroep Kapriol’! (plak: MFC
Het Mozaïek, Droppingstrjitte 14,
Ljouwert)

Freed 11 septimber
14.00 oere: Akademy-dei, sjoch de
útnûging by dit nûmer fan Ut de
Smidte. (plak: WTC, Ljouwert)

Moandei 21 o/m sneon
26 septimber
Oersetwike Frysk op Google
Translate, sjoch ek side 20 fan dit
nûmer fan Ut de Smidte.
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Sneon 26 septimber

Sneon 17 oktober
10.00 oere: 14de Fryske
Genealogyske Kontaktdei, sjoch
ek side 13 fan dit nûmer fan Ut de
Smidte. (plak: Tresoar, Ljouwert)

Freed 23 oktober
Dei fan de Fryske taalkunde, sjoch
ek side 13 fan dit nûmer fan Ut de
Smidte. (plak: Ljouwert)

Tiisdei 24 novimber
10.00 oere: Akademy-lêzingen,
sjoch ek side 13 fan dit nûmer fan
Ut de Smidte. (plak: De Koperen
Tuin, Ljouwert/It Haske, De Jouwer)

www.fryske-akademy.

Boekpresintaasje:

De boer hij
investeerde voort
Op sneintemiddei 30 augustus 2015 sil it boek De
boer hij investeerde voort presintearre wurde yn it
Frysk Lânbou Museum (Koaidyk 8b) te Earnewâld. It
programma duorret fan 14.00 oant 15.30 oere. Dêrnei
is der gelegenheid om it lânboumuseum te besjen.

Agrarysk ûndernimmerskip

Programma

It boek bondelet persoanlike ferhalen
oer agrarysk ûndernimmerskip
tusken 1955 en 1980. Yn dat tiidrek
feroare it boerebedriuw troch
skaalfergrutting en modernisearring
yngripend fan karakter. De ferhalen
binne sammele troch de histoarisy
dr. Marijn Molema en dr. Binne
de Haan. Troch fraachpetearen
mei greidboeren en bouboeren yn
Fryslân en Grins jout it boek ynsjoch
yn hoe’t boeren dizze jierren fan
feroaring ûnderfûn hawwe.

14.00 oere Untfangst mei kofje en
tee
14.30 oere Boekpresintaasje
troch middel fan in
diapresintaasje troch
de auteurs fan it boek:
Marijn Molema en Binne
de Haan
14.45 oere Oerlanging earste
eksimplaar fan De boer
hij investeerde voort oan
Sjoerd Galema, folge fan
in koarte bydrage troch
Sjoerd Galema
15.00 oere ‘Modernisering in de
melkveehouderij: heden,
verleden en toekomst’ Harm Evert Waalkens
15.20 oere Fragen/reaksjes út de
seal
15.30 oere Ofsluting mei in drankje

Earste eksimplaar
It earste eksimplaar sil oanbean
wurde oan Sjoerd Galema,
greidboer te Hartwert. Sjoerd
Galema is foarsitter fan de
wurkjouwersorganisaasje VNO-NCW
Fryslân en âld-deputearre fan
ûnder mear Ekonomyske Saken yn
deselde provinsje. Mei in koarte
bydrage sil hy syn eigen opfettingen
oer agrarysk ûndernimmerskip
taljochtsje. Dêrnei hâldt Harm Evert
Waalkens, greidboer te Finsterwolde
en earder Twadde Keamerlid
foar de PvdA, in foardracht oer
it heden, ferline en de takomst
fan modernisearring yn de
molkfeehâlderij.

Nei ôfrin fan it programma bestiet
ek de mooglikheid om it boek oan
te skaffen en it museum gratis te
besykjen.

Opjefte
De boekpresintaasje is frij tagonklik,
mar opjefte fan tefoaren is wol
needsaaklik. Dat kin oant 23
augustus 2015 by Adrie Kaspers:
baly@fryske-akademy.nl

De fer-/nijbou:

It Aljemint no kantoarromte
De fer-/nijbou fan de Fryske Akademy is yn oktober ferline jier út ein
set. Neidat de âlde gebouwen oan de Grienewei sloopt wiene, is begûn
mei de fundearring oan de Grienewei en it strippen fan it eardere
kongres- en stúdzjesintrum It Aljemint. It wurk ferrint frij flot. Sa’t it no
liket, wurdt de earste faze, de ferbou fan It Aljemint ta kantoarromte,
yn augustus oplevere. De wittenskippers kinne dan dêr harren plak
krije. Mei-inoar binne der tweintich wurkplakken, ferdield oer twa
ferdjippings. Dêrneist binne op de begeane grûn en de earste ferdjipping
romten foar in lytse biblioteekfoarsjenning en in stikmannich
flekswurkplakken. Mei-inoar is der goed njoggen moanne hinnegien mei
it ferbouwen fan It Aljemint ta kantoarromte. It gebou is in ljocht en
transparant gehiel wurden, mei grutte finsterpartijen, in ljochtkoepel yn
it dak en in ljocht ynterieur.

Strjitnivo
Dêrneist is in begjin makke mei
de nijbou oan de Grienewei: de
spanten en de ferdjippingsflier

binne oanbrocht. Fierder is ek begûn
mei de ferbouwing fan it hoekpân.
Oan de binnenkant is de flier fan
de bel-etaazje sloopt, om romte te

De AyO-tún: ynkykjes yn it libben
fan Akademy-promovendy

Nij webloch

De ‘AyO-tún’ is de namme dy’t yn
gongen fan ‘e Fryske Akademy
brûkt wurdt foar de wurkromte
fan ‘e assistinten yn oplieding
(ayo’s), oftewol ús promovendy.

Perfekte tarieding
Mirjam Günther skriuwt yn in earste bydrage oer har
ûnderfining mei it kombinearjen fan promovearjen
en it mem-wêzen en Marrit Jansma fertelt hoe’t bliken
die, dat har ‘libben’ in perfekte tarieding wie op har
promoasjeûndersyk. Binne jo benijd nei wat oft de
oare ayo’s belibje, of wat oft se no krekt dogge foar
ûndersyk, sjoch dan geregeldwei op it webloch fan ‘e
AyO-tún: http://deayotun.wordpress.com/ De ayo’s
fan ‘e Fryske Akademy binne dêrneist ek te folgjen fia
Twitter: http://twitter.com/deayotun

Plafondrestauraasje
It skildere plafond fan Gryn – de
galakeamer yn it Coulonhûs – is
begjin july nei Maastricht oerbrocht.
Dêr wurdt it restaurearre troch
Stichting Restauratie Atelier
Maastricht.
As alles fierder neffens plan ferrint
mei de fer-/nijbou, dan is de
oplevering begjin 2016.

Win 1000 euro mei
in masterskripsje

Universitêre studinten dy’t harren masterskripsje
skriuwe oer in ûnderwerp dat op it mêd leit fan
‘e Fryske taal en kultuer, dat wol sizze taal- of
letterkunde, skiednis of sosjale wittenskippen, kinne
meidwaan oan de Skripsjepriis fan de Fryske Akademy
en dêrmei 1000 euro winne.

Betingsten
Om meidwaan te kinnen,
moat de skripsje skreaun
wêze (en goedkard wêze
troch de oplieding) nei 1
juny 2014 en fóár 1 juny
2016. De taal fan ‘e skripsje
is by foarkar Frysk, mar mei
ek Ingelsk, Nederlânsk of
Dútsk wêze.
In wittenskiplike sjuery sil
de skripsjes beoardielje.
Oer de útslach wurdt net
korrespondearre en it
ynstjoerde eksimplaar
fan ‘e skripsje wurdt net
retoernearre.
De skripsjepriis is ynsteld
by it 50-jierrich bestean
fan ‘e Fryske Akademy yn
1988, mei it doel en trún
studinten oan om har
ôfstudearûndersyk op
Fryslân te rjochtsjen.
Wy stelle it op priis as

jo minsken dy’t yn ‘e
beneaming komme kinne
foar de priis, op it bestean
fan ‘e priis wize.

Opstjoere
De skripsjes kinne oant 1
juny 2016 stjoerd wurde
nei: Fryske Akademy,
Skripsjepriis, Postbus 54,
8900 AB Ljouwert

Priisútrikking
De Skripsjepriis wurdt
útrikt op ‘e dies natalis
(Akademydei) fan ‘e Fryske
Akademy yn septimber
2016. Nim foar mear
ynformaasje kontakt op mei
de kommunikaasje-ôfdieling
fan ‘e Fryske Akademy:
kommunikaasje@
fryske-akademy.nl of
tel. (058) 233 69 17/
(058) 234 30 66.

www.fryske-akademy.nl

19
UtdeSmidte simmer 2015

Sûnt koart is it ek de namme
fan ‘e groepswebloch dêr’t Anne
Merkuur, Dennis Worst, Evelyn Bosma, Marrit Jansma
en Mirjam Günther in (Hollansktalich – se moatte noch
op Fryske les! –) ynkykje mei jouwe yn harren libben as
promovendus op ‘e Fryske Akademy.
‘Een promotie is een unieke baan waarbij je vier jaar
de tijd hebt om jezelf tot onderzoeker te ontwikkelen’,
skriuwe de promovendy. ‘Op dit blog vertellen we over
ons eigen onderzoek en dat van anderen, delen we tips
en weetjes over promoveren en houden we jullie op de
hoogte van leuke activiteiten.’

meitsjen foar in nije flier op it nivo
fan de strjitte. Yn it hoekpân is ek in
nije staalkonstruksje oanbrocht, dêr’t
nije betonflierren op stoart wurde
sille. Fierder begjinne de kontoeren
fan de nije yntree har ôf te tekenjen.

Paadwizer
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
De Fryske Akademy
beheart al jierren
Rekkennûmers:
NL30RABO0130549681
NL32INGB0000923369
it Pot-Cuperusfûns. Dit fûns is neilitten

FA-ria

Stipe foar boeken
troch frou Pot-Cuperus en bedoeld foar it

Kontaktpersoanen
befoarderjen fan de útjefte fan Fryske en
Rie fan
ynTafersjoch
it Frysk oersette boeken foar de skoalFoarsitter:
prof.dr.ir.
Fokkema
geande
bern enJacob
de jongerein.
Heechleararen
Amsterdam
(UvA): prof.dr.
Arjen
Wa’t oanspraak
meitsje
wolVersloot
op finansjele
Leien:stipe
prof.dr.
H. Bremmer Jr.
út itRolf
Pot-Cuperusfûns
kinen
in skriftlike
prof.dr.
Hans
Mol
oanfraach, foarsjoen fan it oanbelang-

jende manuskript, stjoere nei: Fryske

MT-leden
Akademy, Pot-Cuperusfûns, Postbus 54,
Direkteur-bestjoerder: dr. Hanno Brand
8900 AB Ljouwert.
dr. Hans Cools
drs. Cor van der Meer
dr. Hans Van de Velde
Haad Algemiene Saken: drs. Jos Tjalsma

Akademy-publikaasjes
kinne jo keapje fia

Kolofon
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www.afuk.nl

Aksjewike:
21-26 septimber

Help mei
om it
Frysk yn
Google Translate te krijen
Tûker en sûner wurkje yn it Frysk

Fan 21 oant en mei 26 septimber komt der in grutte aksjewike
om it Frysk op de oersetapp en oersetwebsite Google Translate
te krijen. De provinsje Fryslân en Fryske organisaasjes sille yn dy
wyks mei safolle mooglik minsken wurkje oan it oersetten
fan
CtrlWORK
Ingelske sintsjes en teksten yn it Frysk.

Fryske Akademy makker
oersetting Ctrl-WORK

De Fryske Akademy hat in Fryske ferzje fan Ctrl-WORK makke.
It kompjûterprogramma
fan de firma ErgoDirect bestiet al
Alle Friezen
langerOmdat
yn it Nederlânsk,
Ingelsk
Frânsk
en wurdt
brûkt
der gâns wat
teksten
oerset
wurde
moat,
hopet de provinsje
om brûkers
fan
pc’s
te
trainen
yn
it
brûken
fan
toetskombiop stipe fan alle Friezen dy’t aardich Frysk skriuwe kinne. It Frysk op
naasjes,
yn it Translate
goed en ferstannich
brûken
har tiid, yn it Anne Dykstra fan de
Google
is in inisjatyf
fanfan
âld-meiwurker
ynrjochtsjen
en
op
peil
hâlden
fan
in
sûn
wurkplak
en yn it
Fryske Akademy.
oannimmen fan in sûne wurkhâlding.

Grut belang

De Fryske ferzy fan Ctrl-Work waard op freed 11 febrewaris
Neffens de provinsje Fryslân en de Fryske Akademy is it fan grut belang
presintearre. Ferskate Fryske organisaasjes, lykas Tresoar, de
dat it Frysk fertsjintwurdige is op digitale platfoarms as Facebook,
Waddenacademie, de NHL Hogeschool, gemeente Leeuwarden
Wikipedia en Google Translate. Allinnich talen dy’t oanwêzich binne
en Bibliotheekservice Fryslân wiene der by oanwêzich.
op sokke platfoarms hawwe in goede kâns om te oerlibjen, tinke de
Marketing & Accountmanager Niek Nendels fan ErgoDirect
taalsosjologen. As it Frysk ienkear wurket op Google Translate, wurdt it
joech in algemiene presintaasje oer it wurkjen mei ditsoarte
mooglik
Fryske teksten
yn tsientallen oare talen,
fan soft
ware enom
taalkundige
dr. Ericoersette
Hoekstra te
fanlitten
de Fryske
lykas
it Spaansk,
en Russysk,
oarsom.
Akademy
fertelde
oer deJapansk
tûkelteammen
dy’t er en
tsjinkaam
by Oan no ta binne noch
mar
in
pear
minderheidstalen
beskikber
op
Google
Translate,Delykas
it mei
blokjes
it oersetten fan it programma fan it Nederlânsk nei it Frysk ta.

Baskysk, it Katalaansk en it Welsk.
tips dy’t yn it Frysk
Wy roppe
omoan
op by
mei
dwaan oan
oersetaksje.
Dat
kin
fia ferskine.
op it
skerm
It programma
slútelk
goed
dete
ARBO-regels
ende
wurdt
troch
de website
fan Google:
https://translate.google.com/community.
bedriuwen
op kompjûters
set. De
wurknimmers fan de Fryske
Mooglik
wurde
ektips
noch
oersetaksjes
organisearre.
Akademy
krije no
ek yn itder
Frysk
ommienskiplike
tûker en sûner te
wurkjen.
Hâld dêrfoar de kommende tiid de website en de sosjale media fan de
Fryske Akademy yn de gaten.

Ut de Smidte fan de Fryske Akademy
blêd foar leden en stipers
Stipersbydrage
De stipersbydrage foarFerfolch
2015 isfan
op de
synfoarside
minst
€ 25,00. Foar stipers yn it bûtenlân en foar
studinten binne de bedraggen respektivelik
€ 35,00 en € 20,00.
Yn kombinaasje
meiopstjoere
It Beaken, it wittenskiplik
Foardracht
tydskrift
fan de Fryske
Akademy,
komt de bydrage
Foardrachten
foar
nije Akademy-leden
op € kinne
45,00.oant
Stipers
it bûtenlân
dan
30 yn
juny
2011 per betelje
brief stjoerd
€ 60,00
en studinten
€ 25,00.
wurde
oan de direkteur-bestjoerder
fan
It opsizzen
fan it stiperskip
de Fryske
Akademy,moat
prof.fóár
dr. Reinier
1 desimber
skriftlik
trochdienynwurde
oan de
De wurkgroep Akademylêzingen organiSalverda.
Motivearje
de foardracht
stipersadministraasje fan de Fryske Akademy.
searret foar it winterskoft 2011-2012 wer de
dúdlik, wêrom’t de persoan yn kwestje
Redaksje: Mettje de Vries

Nije leden

Aginda

Akademylêzingen

it lidmaatskip fan de Fryske Akademy

Aswurde
it heal oan:
kin wolle
Kopij neff
kin ens
oer jo
defertsjinnet.
mail stjoerd
wy ek graach de kontaktgegevens fan
redaksje@fryske-akademy.nl
it gewoane
beëage nije
Mei de
postlid
nei:hawwe. Set jo eigen
Ut dekontaktgegevens
Smidte
der ek dúdlik by, want
Postbus
54,troch
8900 jo
ABfoardroegen
Ljouwert/Leeuwarden
as de
persoan ta lid
tel.: (058)
213
14
14,
faks:
(058)
213
beneamd wurdt, wolle wy jo 14
ek09
graach
útnoegje.

Basisfoarmjouwing en opmaak
GPNo, De Jouwer

It brief kinne jo stjoere nei: Fryske

Printer
Akademy, nije leden 2011, Postbus 54,
Van Leer
& AB
De Ljouwert.
Jong, St. Anne
8900

Tinke jo dat de persoan dy’t jo op it each
hawwe faaks al lid fan de Akademy is, nim
dan efkes kontakt op mei it sekretariaat

www.fryske-akademy.

Wolle jo ek
advertearje
rige Akademylêzingen.
yn Ut de Smidte?

De lêzingen wurde lykas wenst holden yn
Freegje neiItde
kongres- en stúdzjesintrum
Aljemint yn
Ljouwert enmooglikheden
yn sealesintrum It en
Haske op
De Jouwer. De lêzingedatums binne: tiisdei
tariven fia redaksje@
15 novimber 2011, freed 13 jannewaris en
fryske-akademy.nl
tiisdei 7 febrewaris
2012.
Sadree’t de sprekkers en tema’s bekend
binne, wurdt dat bekend makke op de
website fan de Fryske Akademy.

(Advertinsje)

