50ste jiergong / nûmer 1 / maitiid 2016

UtdeSmidte
04

08

10

14

FRIEZEN OP
SOSJALE MEDIA
Undersyk Lysbeth
Jongbloed jout byld fan
omgong Frysktaligen
mei harren memmetaal
op sosjale media.

JUBILEUM
NORA PRATLEY
Fjirtich-jierrich
jubileum yn teken fan
'motivaasje, myten,
misferstannen en
mooglikheden’.

FRYSKE SUVELSKIEDNIS
YN BYLD
Jan Ybema ûndersiket
Fryske Suvelskiednis
en praat dêroer mei
âld- personielsleden;
fan molkrider oant
fabryksdirekteur.

‘PAPIAMENTU IN
PERSPECTIEF’
Fryske Akademy /
Mercator skriuwt
krityske analyze fan it
rapport Nederland op
z’n BESt.

Oardiel fisitaasjekommisje oer 2009 - 2014

Maatskiplike relevânsje
Fryske Akademy ‘excellent’
De Fryske Akademy docht it poerbêst op it mêd fan ‘e maatskiplike
relevânsje. Dy wurdearring jout de fisitaasjekommisje dy’t yn opdracht
fan ’e KNAW de ûndersyksprestaasjes fan it wittenskiplik ynstitút
evaluearre hat. De Akademy ferwevet fûneminteel en tapast ûndersyk
ûnder mear troch hânfetten te bieden foar provinsjaal taal- en
ûnderwiisbelied en mei te wurkjen oan it fersterkjen fan it akademysk
klimaat yn Fryslân. Dat ferweve-wêzen mei de maatskippij ‘is in feite al
sinds de oprichting van de Akademy
een integraal onderdeel van haar
identiteit’, stelt de kommisje yn
Geert Booij
it fisitaasjerapport dat ek online
publisearre is.
In seiskoppige eksterne fisitaasjekommisje, ûnder foarsitterskip fan prof.
dr. Geert Booij, hat ein ferline jier de
ûndersyksprestaasjes fan ’e Fryske
Akademy yn ’e perioade 2009-2014
evaluearre. Dêrta brochten de kommisjeleden yn novimber lêstlyn in besite oan it Fryske ûndersyksynstitút. ‘De
commissie heeft met genoegen kunnen vaststellen dat de Fryske Akademy
een wetenschappelijke instelling is met
kwaliteit en potentie’, skriuwt foarsitter
Geert Booij.

Lês fierder op side 2 >>>

Iepening nijbou
en Akademy-dei
Nei in nij- en ferbouperioade fan goed oardel jier sil op freed 9 septimber
2016 it nije gebou fan de Fryske Akademy feestlik iepene wurde. De jierlikse
Akademy-dei is ek op 9 septimber. Set dy datum alfêst yn jo aginda. De
kommende tiid krije de leden en de stipers in útnûging foar de gearkomste
mei dêryn opnaam it programma.

www.fryske-akademy.nl
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<<< Ferfolch fan de foarside

Hanno Brand oer de útkomsten fan de fisitaasje
Neffens de kommisje dy’t ôfrûne
novimber yn opdracht fan de
KNAW it wurk fan de FA oer de
perioade 2009-2014 evaluearre,
is de maatskiplike relevânsje fan
it ûndersyk fan eksellint nivo. De
kommisje, dy’t, ûnder lieding fan
em. prof. dr. Geert Booij, in grut
oantal 'stakeholders’ ynterviewde,
priizget de treflike ynbêdding fan
de Akademy yn de provinsje. De
takomstbestindigens fan ús ynstitút
(ek wol viability neamd) skat de
kommisje yn as tige goed. De
geunstige finansjele situaasje, de
goed ferrinnende nijbou, wêrtroch’t
in modern wurkfermidden ûntstiet,
en de oerstap nei in eigentiidske
projektorganisaasje, binne dêrfoar
de rânebetingsten. It lêste iepenet
de wei nei mear vakoverschrijdend
ûndersyk en yntinsiver
oparbeidzjen mei universiteiten en
ûndersyksynstituten yn binnen- en
bûtenlân. Tagelyk is de Fryske
Akademy better tarist om de
konkurrinsjestriid by it ynheljen
fan eksterne jildmiddels 'oan te
gean’. Dat de kommisje it strategysk
beliedsplan foar de kommende
perioade as treflik beoardielet,
fersterket dy yndruk allinne mar.
'Ik beskôgje de wurdearring fan de
fisitaasjekommisje as in wichtige
stipe yn ‘e rêch, want der binne
wol deeglik punten fan soarch. De
kommisje joech de kwaliteit fan it
ûndersyk de wurdearring goed mei.

Hanno Brand

Neffens de KNAW-noarmen skoart
de Fryske Akademy dêrmei ûnder
de mjitte. Dúdlik is lykwols, dat de
kommisjeleden ompakt hawwe mei it
wurdearringssysteem.'

Self Evaluation Protokol
It nije Self Evaluation Protokol
út 2015 biedt wol romte foar in
lykwichtige beoardieling, mar hâldt
nettsjinsteande dat fêst oan in rigide
besiferingsmetoade. Hoewol‘t de
kommisje it ûndersyk op ûnderdielen
tige goed en soms sels eksellint fynt
en dus tendearret nei in wurdearring
dy’t de midden hâldt tusken goed en
tige goed, jout it sifer wat oars oan.
In oprop fan de kommisje oan de
KNAW om dy nuânse dochs yn har
bestjoersstânpunt op te nimmen,
koe lykwols net honorearre wurde.
Likegoed beneamt it rapport in
pear pinepunten. De kommisje

Weromsjen
Massive Open Online Course Frysk_______ 14
‘Papiamentu in Perspectief’______________ 14

FA-ria
Kopij ynstjoere ___________________________ 2

Kopij ynstjoere
Hjirby it earste nûmer fan jiergong 50 fan Ut de Smidte. Wy hoopje
dat jo mei nocht lêze sille oer it riden en farren fan de Fryske
Akademy.

Stipe foar it útjaan fan berne- en
jongereinboeken _________________________ 3
Skinkings oan de Fryske Akademy ________ 3
Frysk op Google Translate _______________ 16
Paadwizer en kolofon____________________ 16

Aginda
Aginda-oersjoch__________________________ 15

www.fryske-akademy.

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 2016 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.

dêrta de needsaaklike
hânfetten biede. Dêrneist
sit de kommisje yn
noed oer de beheinde
ICT-kapasiteit, omdat
dêrtroch sels eksellinte
digitale produkten as
taalweb, taalportaal of
HISGIS op efterstân reitsje
kinne. De Fryske Akademy
moat dus oansluting sykje
by de nasjonale digitale
Direkteur Instituten
Foarsitter Wittenskips
ûndersyksprogramma’s
KNAW Theo Mulder
kommisje Tony Visser
en mei prioriteit talintfolle
programmeurs en
datamanagers oanlûke.
pleitet foar bettere sichtberens
In oar punt fan krityk wie, dat de
en ynternasjonalisearring fan
fêste wittenskiplike stêf inkeld út
de ûndersyksresultaten. In goed
manlju bestiet. Dy konstatearring
tagonklike webside, dêr’t alle
op himsels is krekt, mar giet
publikaasjes en produkten ienfâldich
foarby oan de omstannichheid
op te finen binne, is yn dat ferbân
dat trijefjirde fan de AYO’s frou
fan grut belang. Mei it each op de
is. Wy binne fierder op it goede
klam dy’t lein wurdt op de 'iepen
paad trochdat wy koartlyn twa
access’ fan ûndersyksdata en
froulike postdoks oansteld hawwe.
-resultaten, is modernisearring fan
Likegoed hat it tema ús oandacht
de webside in eask. Dêr wurdt op
en sil der drok socht wurde nei
dit stuit dan ek hurd oan wurke. De
heech kwalifisearre froulike
kommisje wol ek dat de kommende
ûndersikers, dy’t de kommende
perioade mear heechsteande
jierren de iepenfallende plakken yn
publikaasjes yn ynternasjonaal
de fêste stêf opfolje kinne.
renommearre tydskriften ferskine.
'Ik sjoch it rapport as in poerbêste
De nije projektorganisaasje kin

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: Pot-Cuperusfûns, 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@fryske-akademy.nl

De ûndersyksevaluaasje is te finen
op ús webside, mei it stânpunt fan it
KNAW-bestjoer en mei replyk fan de
Fryske Akademy, de Provinsje Fryslân, de Rie fan Tafersjoch, de Wittenskipskommisje en de Maatskiplike
Advysried. Sjoch dêrfoar
www.fryske-akademy.nl.

Kommisjelid John Nerbonne

Skinkings oan de
Fryske Akademy
Meidat wy de saneamde ANBI-status 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 ANBI-status 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 ANBI-status is te finen op de website fan de
belestingtsjinst: www.belastingdienst.nl, sykje op
‘ANBI’.

www.fryske-akademy.nl
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Stipe foar it útjaan
fan berne- en
jongereinboeken

paadwizer foar de takomst. De
ferbetterpunten binne identifisearre
en de te nimmen maatregels binne
yn kaart brocht. Ofgeande op de
positive toansetting fan it rapport,
is der alle reden om de kommende
jierren mei betrouwen yn ‘e mjitte te
sjen.'

Utjeften
Undersyk Friezen op sosjale media
De beheinde skriuwfeardigens yn de eigen taal is foar Friezen de
grutste drompel om it Frysk net, of minder faak, te brûken op sosjale
media. Dat konkludearret Lysbeth Jongbloed fan de Fryske Akademy
yn har ûndersyk nei de taalkar fan Friezen op sosjale media. Jongbloed
presintearre har ûndersyk op tongersdei 3 desimber 2015 oan
deputearre Sietske Poepjes.
Earder hat Jongbloed ûndersyk
dien nei it taalgebrûk fan Fryske
jongerein op sosjale media. Foar
it ferfolchûndersyk hat se no, mei
stipe fan de provinsje Fryslân, in
grutte enkête holden en ferskate
djipteynterviews dien ûnder Friezen
fan alle leeftiden. Har rapportaazje
Friezen op sosjale media jout in byld
fan hoe’t Frysktaligen, jong en âld,
omgean mei harren memmetaal
op sosjale media. Sa wurdt it
Frysk neffens Jongbloed krekt wat
makliker brûkt troch jongeren as
troch âlderen; it Frysk fan jongeren
is gauris fonologysker as dat fan
âlderen.

Stipe fan provinsje ûnmisber
Twa tredde fan de likernôch 1200

meidoggers oan de enkête hie it
Frysk graach better leard. Dêr leit
neffens Jongbloed de wichtichste
taak fan de provinsje Fryslân – it
ferbetterjen fan de skriuwfeardigens
fan it Frysk. ‘De groei fan it tal
trijetalige skoallen is hiel posityf,
mar ek op reguliere skoallen kin it
omtinken foar it Frysk optimalisearre
wurde’, stelt Jongbloed yn har
rapportaazje.

Skriuwûnderwiis
‘Troch de komst fan sosjale media
liket de drompel om Frysk te
skriuwen lytser te wurden’, sei
deputearre Sietske Poepjes. ‘In tal
fan de oanbefellings út it ûndersyk
slút oan op ús belied. Sa binne wy
dwaande mei de realisaasje fan mear

Presintaasje fan it rapport.
F.l.n.r. Lysbeth Jongbloed en
deputearre Sietske Poepjes

digitale taalhelpmiddels. At der mear
digitale stipe is, is de ferwachting dat
der ek mear Frysk skreaun wurdt. En
mei it ûntheffingsbelied bringe wy
ûnder oare yn byld oft in skoalle oan
it skriuwûnderwiis takomt. At dat net
it gefal is, sille wy de skoallen stypje
om dêr wol oan ta te kommen.’
Jongbloed-Faber L., Friezen
op sosjale media. Ljouwert/
Leeuwarden: Mercator Research
Centre/Fryske Akademy, 2015, 40
siden.

It lêste nûmer fan jiergong 76 (2014) fan It Beaken steane trije artikels yn:
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Jarich Hoekstra, By de bare bult en
oare distributive kwantifisearjende
ferhâldingswurdkloften yn it Frysk;
Marijn Molema, Een arendsoog
op Noord-Nederland. Het nut van
geschiedenis voor regionaal-economisch beleid; Bart Hoogeboom, De
lange weg naar krimp. Anderhalve
eeuw ontvolking in oostelijk
Friesland.
Marijn Molema leveret ek in
besprek fan de biografy ‘Eigen
meester, niemands knecht. Het
leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy,
Minister-president van Nederland in
de Tweede Wereldoorlog’ fan Cees
Fasseur.

www.fryske-akademy.

Rients Faber kundiget it boek ‘Häl än
junk. Sü schriif än toocht en fomen’
(Ljocht en tsjuster. Sa skreau en tocht
in famke) oan, mei dêryn de fan Ingo
Laabs besoarge, yn it Wiedingharder
Noard-Frysk stelde en fan in Dútske
oersetting beselskippe, fertellingen
en oertinkingen fan skriuwster
Herrlich Jannsen (1906-1963).

Brand, H. e.o., It Beaken, Tydskrift
fan de Fryske Akademy. Jiergong
76, 2014, nûmer 4, 84 siden. Priis:
€ 17,50. Priis: € 45,00 foar in
abonnemint.

It okkerlêsten útkommen earste nûmer fan jiergong 77
(2015) fan It Beaken steane fjouwer artikels yn:
Edda Frankot, De ‘Ordinancie
van Staveren’ en het Hanzeatisch
zeerecht; Job Weststrate, Aan
de rand van Hanze en Holland.
De positie van Westerlauwers
Friesland in de laatmiddeleeuwse
handelsnetwerken rond de
Noordzee; D.J.A. Roodhuyzen-van
Breda Vriesman, De ‘Admiraliteit
in Friesland’ en Harlingen;
Clé Lesger, Harlingen en
Amsterdam: havenfuncties in het
Zuiderzeegebied omstreeks het
midden van de zeventiende eeuw.

Fierders oankundigingen fan:

Hotso Spanninga (2012), Gulden
Vrijheid? Politieke cultuur en

staatsvorming in Friesland,
1600-1640 (troch Gjalt Jelsma);
Wiebe Bergsma (2012), Enege
gedenckwerdege geschiedenissen.
Kroniek van de Friese militair Poppo
van Burmania uit de Tachtigjarige
Oorlog (troch Rients Faber); Gisela
Hofmann (2015), Mittelalterliches
Alltagsleben im Spiegel der
altfriesischen Terminologie. Mit
Ergänzungen aus zeitgenössischen
niederländischen Quellen (Nach der
handschriftlichen Materialsammlung
von Dietrich Hofmann für das
Altfriesische Handwörterbuch) (troch
Rients Faber); Bernard Smilde
mei meiwurking fan Rudolf Rasch
(besoargers) (2015),

Jaques
Vredeman, Musica
miscella en oare wurken /
and other works (troch Beart
Oosterhaven).
Brand, H. e.o., It Beaken, Tydskrift
fan de Fryske Akademy. Jiergong
77, 2015, nûmer 1-2, 106 siden.
Priis: € 17,50. Priis: € 45,00 foar in
abonnemint.

Genealogysk Jierboek 2015
binne, hâldt it meast om 1700 hinne
wol op.
Jarich Renema hat de twadde
publikaasje fan de genealogy
Renema fan Boazum en
Skearnegoutum net mear belibbe.
Yn de eardere útjefte fan 1994 siet
in stik twifel om 1700 hinne en dat
is no rjochtsetten. De rige begjint
om 1580 hinne mei Claes Jacobs;
sûnt 1800 hjitte de foarfaars – te
Skearnegoutum – ombar Lútsen en
Jarich. Aardich is ek dat de stamrige
no yn dyselde wrâld syn oarsprong
fûn hat. Fan Pieter Nieuwland in
mânsk stik oer grytman Georg
Ulbo van Burmania (1715-'77) fan
Menameradiel. It jout in seldsum
ynsjoch yn hoe’t it yn dy tiid om
en ta gean koe mei baantsjes en
fertsjinsten, reaksjes út de famylje
wei op in minder winsklik houlik,
opkomst en, benammen, delgong.
De man wie gjin pearel oan de kroan,
is ien fan de konklúzjes. Lykas oare
jierren wurdt it jierboek bekroand
troch de Fryske Rie foar Heraldyk. R.J.
Broersma beskriuwt in stikmannich
famyljewapens op berteleppels en
oar sulverwurk. Fan Kees Kuiken is

05

der in
stúdzje fan wapens
fan de Fryske Wassenaars,
ynklusyf Altena’s, Bontemans en
Kuikens. Neist trije famyljewapens
binne de wapens en flaggen fan
Ballum, De Feanhoop en it Sint
Anthony Gasthuis registrearre.
Brouwers, Ype, Anne Hielke
Lemstra, Pieter Nieuwland en
Jarich Renema †; heraldysk
meiwurker Rudolf J. Broersma
(red.), Genealogysk Jierboek 2015,
Fryske Akademy/Afûk, Ljouwert,
2015, 277 siden, Akademy-nûmer
1092, ISBN 978 94 9217 616 5.
Priis: € 29,50.

www.fryske-akademy.nl
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It Genealogysk Jierboek 2015 set út ein
mei it In Memoriam foar redakteur
Jarich Renema. Jan de Vries hat it
neiteam fan Reiner Allerts, einierde
te Koudum om 1580 hinne, op
in rychje setten. It binne meast
Starumer skippers en keaplju, ek
anneks mei de krûdmûne dêr. In
soad gegevens koene fangefolgen
opdjippe wurde út de argiven fan
Amsterdam. Nammen: Brouwer,
Aestwarda, Schilsma en Cramer.
Fan Han Nijdam in skôging oer
sulverwurk en wapens fan de famylje
Nijdam, taspitst op in wapenleppel
út 1665 fan Douwe Lieuwes
Nijdam. De leppel wjerspegelet twa
iuwen famyljeskiednis mei lettere
ynskripsjes út 1695, 1727, 1757 en
1857. Hy is yn 1949 yn besit kaam
fan Piet van den Bosch, ruile tsjin in
nije leppel.
Otto Schutte is dit jier wer fan de
partij mei syn fjirde kertiersteat
yn parentelen, no fan de kertieren
Sipkes fan It Amelân en Gerkes fan
Skylge. Yn de âldste generaasjes
binne it allegear Meniste skippers,
dêrûnder ek Doeksen, Goudkoorn,
Bonk en Oepkes. Om’t it eilanners

Utjeften
Musica miscella (1602)

de fiif stimboeken fan syn Musica
miscella foar it ljocht kamen. Dy
ûntdekking en de dêrop folgjende
rekonstruksje fan it wurk hawwe de
basis lein foar dizze publikaasje.
It boek is in twatalige Frysk-Ingelske
útjefte en is nûmer 6 yn ’e Akademyrige ‘Musica Frisica’ en nûmer 3 yn ’e
rige fan ’e Koninklijke Vereniging voor
Nederlandse Muziekgeschiedenis
‘Muziek uit de Republiek / Music from
the Dutch Republic’.
rudoLF rasCH (1945) studearre
musikology yn amsterdam
en wie lange jierren dosint
oan ’e universiteit fan utert.
Hy wie
lieder fan ûndersiken nei
in ferskaat fan ûnderwerpen,
dêrûnder de
muzykskiednis fan ’e nederlânske
republyk, dêr’t Vredeman
en syn
muzyk ek ta hearre. Hy wie
besoarger fan moderne edysjes
fan âlde
muzyk en is haadredakteur
fan ’e rige ‘muziek uit de
republiek /
music from the dutch republic’.

OmslagspreadVredeman.indd

Bernard smILde (1922-2014)
studied theology at the Free
university of amsterdan
and at the university of Groningen
and musicology at the university
of Groningen. He was minister
in various
places in Frisia for more
than half a century. at the
same time he
fostered an intensive interest
in music and in the Frisian
language.
These interests made him,
already several decades
ago, transcribe
Vredeman’s Musica miscella
into modern score and to
have the pieces performed by choirs.
His interests in Vredeman
and his music
have now led to the publication
of Vredeman’s complete
compositions preceded by a biographical
sketch of the composer.
rudoLF rasCH (1945) studied
musicology in amsterdam
and
taught for many years at
utrecht university. He has
conducted
research on a variety of topics,
among them the musical
history of
the dutch republic, to which
also Vredeman and his music
belong.
He edited several modern
editions of early music and
is General
editor of the series ‘muziek
uit de republiek / music
from the dutch
republic’.

miscella

Jacques Vredeman is de earste
komponist fan wa’t bekend is
dat er muzyk skreaun hat op
Fryske teksten. Yn it Ljouwerter
muzyklibben fan ’e ein fan ’e 16de
en yn it begjin fan ’e 17de iuw
naam er in wichtich plak yn. Fan
syn komposysjes wiene lange tiid
heechút in pear lietemeldijen en in
stikmannich kanons bekend; fierder
in pear losse stimmen en in pear
titels, mar gjin inkelde folsleine
partituer. Sûnt 1966 leit de saak der
wat oars hinne, doe’t fjouwer fan

Bernard smILde (1922-2014)
studearre teology oan ’e
Frije
universiteit fan amsterdam
en oan ’e ryksuniversite
it Grins en
musikology oan ’e lêstneamde
universiteit. Hy stie mear
as in heale
ieu as dûmny yn ferskate
plakken yn Fryslân. Yn dy
jierren ûntstie
by him in grutte belangstelling
foar muzyk en foar de Fryske
taal. dy
belangstelling makke, dat
er him, al ferskate desennia
lyn, sette ta it
yn modern noateskrift omsetten
fan Vredeman syn Musica
miscella,
sadat de stikken út dy publikaasje
songen wurde koene troch
koaren. smilde syn niget
oan Vredeman en dy syn
muzyk hat no laat
ta it publisearjen fan Vredeman
syn folsleine kompositoarys
k wurk,
dat yn dit boek foarôfgien
wurdt troch in biografysk
part.

Jaques Vredeman (1558/9-1621)
occupies a particular position
in the history of music in
Frisia, being the first composer
known
to have written music on
Frisian text. Born probably
in malines, he
must have arrived in Leeuwarden
in 1589, where he would
stay for
the rest of his life. He played
an important role in public
musical life
of the Frisian capital, as
precentor of the Great or
Jacobine Church,
as music teacher at the Latin
school and as director of
the local collegium musicum. Vredeman’s
Frisian pieces were, together
with a
number of madrigals on
Italian texts and chansons
on French texts,
published in Franeker in
1602, in a volume with the
title Musica
miscella, a Latin title meaning
‘mixed music’.
The present publication contains
a transcription in modern
score
format of the Musica miscella,
as well as a number of compositions
by Vredeman found in other
contemporary publications.
They present Vredeman as a many-sided
composer in a variety of
musical
genres who deserves to
be known better than is the
case presently.

Jaques Vredeman – Musica

Jaques Vredeman (1558/9-1621)
hat in bysûnder plak yn ’e
skiednis fan ’e muzyk yn
Fryslân, om’t er de earste
komponist is
fan wa’t bekend is dat er
muzyk skreaun hat op Fryske
teksten.
Hy is nei alle gedachten berne
te mechelen en moat yn Ljouwert
oankommen wêze yn 1589,
dêr’t er syn fierdere libben
bliuwe soe.
Hy spile in wichtige rol yn
it muzyklibben fan ’e Fryske
haadstêd,
as foarsjonger yn ’e Grutte
of Jakobinertsjerke, as muzyklearaar
oan ’e Latynske skoalle en
as lieder fan it pleatslike
‘collegium
musicum’. Vredeman syn
Fryske komposysjes waarden,
tagelyk mei
in stikmannich madrigalen
op Italiaanske teksten en
sjansons op
Frânske teksten, publisearre
te Frjentsjer yn 1602, yn
in bondel mei
as titel Musica miscella, in
Latynske titel dy’t sokssawat
betsjut as
‘muzikale grienmank’.
dizze nije útjefte befettet
in hjoeddeiske transkripsje
fan ’e Musica
miscella, mar ek komposysjes
fan Vredeman dy’t te finen
binne yn
oare útjeften út syn tiid. dy
komposysjes toane Vredeman
as in alsidich komponist yn in ferskaat
fan muzikale sjenres dy’t
it fertsjinje
om better bekend te wêzen
as oant hjoed de dei it gefal
wie.

MUSICA FRISICA

Op freed 11 septimber 2015 presintearre de âld-sekretaris fan de
Musikologyske Wurkgroep fan de Fryske Akademy, Beart Oosterhaven,
op de jiergearkomste fan it ynstitút it earste eksimplaar fan Musica
miscella (1602) en oare wurken, dêr’t Jaques Vredeman syn 17de-iuwske
komposysjes op Italiaanske, Frânske en Fryske teksten yn te finen
binne. Dizze bysûndere rekonstruksje fan komposysjes fan de
Ljouwerter muzykmaster is de lêste útjefte dy’t de yn 2014 ferstoarne
muzykwittenskipper dr. Bernard Smilde besoarge hat, yn oparbeidzjen
mei dr. Rudolf Rasch. Rasch waard op syn bar by it dien-meitsjen fan it
‘Vredemanprojekt’ bystien troch krektneamde Oosterhaven.

MU SIC A
FR ISI CA

in rige mei wurk fan
Fryske komponiste n

Musica miscella
en oare wurken / and

other works

Jaques Vredeman
útjûn troch / edited by
Bernard Smilde mei

meiwurking fan / in collaborati
on with Rudolf Rasch
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Smilde B., Rasch R., Musica
miscella. Fryske Akademy en
Koninklijke Vereniging voor
Nederlands Muziekgeschiedenis,
Ljouwert, 2015, 224 siden.
Akademy-nûmer 1081, ISBN
9789062739950. Priis: € 29,50.

De Vrije Fries diel 95
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Diel 95 fan De Vrije Fries, jierboek fan it Keninklik Frysk Genoatskip foar
Skiednis en Kultuer en de Fryske Akademy, is wer in regulier nûmer yn
ferliking mei it foarige jier, dat in temapart hie oer de Benefisjaalboeken
út 1543.
Jorieke Savelkouls trapet ôf mei in
Ingelsktalich artikel oer de skiednis
fan it Fryske hynder: ‘The Friesian
horse and the Frisian horse. The
(re)invention and the historicity of
an iconic breed’. Neat earder is dy
skiednis sa yngeand en akuraat
beskreaun. It artikel is dan ek al
opmurken troch de redaksjes fan
it Nederlandsch Dagblad en de
Leeuwarder Courant (24.2.2016).
Der binne noch twa artikels dy’t
yngean op histoaryske konstruksjes.
Kees Kuiken bûcht him oer de
identiteit fan de Stellingwervers: heal
Frysk, heal Drintsk. Otto Knottnerus
skriuwt oer in drinkritueel om 1800

www.fryske-akademy.

hinne mei âlde woartels yn de tiid
fan de Fryske Frijheid en oer de
Fryske identiteit yn de 19e iuw.
By Oerol tinke minsken oan in jierliks
festival op Skylge, mar de namme
is ûntliend oan it frij weidzjen fan
it fee op datselde eilân. Dat joech
de ynwenners de mooglikheid om
mear fee te hawwen op it eilân
mei in beheinde oerflakte oan lân,
mar tagelyk hold it in risiko yn,
omdat it te yntinsive weidzjen liede
koe ta it ferstowen fan de dunen.
Ineke Noordhoff beskriuwt dit
lânskipshistoaryske fenomeen op in
hiel lêsbere manier.

Corien Rattink, dy’t faker oer
sosjaal-histoaryske ûnderwerpen
skriuwt, nimt ditkear in gefal fan
klassejustysje út de ein fan de 19e
iuw by de kop. It gong oer in proses
tusken de koetsier Rients Agema
en syn baas, Johannes Bieruma
Oosting, ien fan de rykste Friezen
fan dy tiid. It ûnearlike proses dat
yn earste ynstansje fierd wie, waard
oppikt troch de kranten. Agema krige
dêrtroch in goede ferdigening en
waard frijsprutsen, mar Rattink lit
sjen dat it dêrnei noait mear goed
kommen is mei Agema. Trije kear
hat er yn de Rijkswerkinrichting yn
Veenhuizen west.
De âldste skiednis en argeology
fan de Friezen krijt yn mar leafst
trije bydragen syn gerak. Nelleke
Lês fierder op side 7 >>>

Philologia Frisica anno 2014
Koartlyn is de kongresbondel
Philologia Frisica anno 2014
útkommen. De bondel befettet
in kar-út fan artikels op basis fan
lêzingen dy’t presintearre binne op
it 20ste Frysk Filologekongres, dat
holden is yn Grand-café Restaurant
De Koperen Tuin yn Ljouwert op 10,
11 en 12 desimber 2014. It boek jout
in breed oersjoch fan wat der hjoedde-dei allegear bart op it mêd fan ’e
Fryske Geasteswittenskippen.
It Frysk Filologekongres wurdt
troch de bank nommen alle trije
jierren organisearre, sûnt it foar
de earste kear organisearre waard
yn 1956. Yn 2014 wie it de 20ste
kear dat wittenskippers, studinten
en nigethawwers inoar metten
om mei-inoar oer alle aspekten
fan Fryske geasteswittenskippen

Brand, H., E. Hoekstra,
J. Spoelstra en H. Van de Velde
(red.), Philologia Frisica anno
2014, 367 siden, Afûk, Ljouwert
2015, Akademy-nûmer 1091, ISBN
9789492176172.

geane, fan tige profesjoneel nei
in histoaryske roman oer in grut
mystearje fan de Fryske terpen.
By eintsjebeslút moat stilstien wurde
by de bydrage fan Sytse ten Hoeve
oer de 18e-iuwske byldhouwer
Johannes George Hempel. Dat rynsk
yllustrearre artikel, mei in eigen
kleurekatern mei ôfbyldings, hat
de lêste publikaasje fan Ten Hoeve
west, dy’t op 1 jannewaris 2016
ferstoar. Hy is 70 jier wurden. Ten
Hoeve wie desennia lang direkteur
fan it Frysk Skipfeartmuseum yn
Snits. Hy hat dêrneist in hiel soad út
'e wei setten: hy wie û.o. belutsen
by de oprjochting fan de Stichting
Alde Fryske Tsjerken, wie redakteur
fan De Vrije Fries, wie foarsitter fan it
Wurkferbân Pleatslike Skiednis fan
de Fryske Akademy en wie fan 19801991 lid fan it Deistich Bestjoer fan
de Fryske Akademy.

It nûmer befettet fierders it
jierferslach fan it Frysk Genoatskip
oer 2014.
De redaksje fan De Vrije Fries diel
95 bestiet út: dr. Arjen Dijkstra
(skriuwer), dr. Johan Frieswijk, drs.
Nelleke IJssennagger, drs. Martha
Kist, drs. Otto Knottnerus, dr.
Joop Koopmans (foarsitter), dr.
Marijn Molema, dr. Han Nijdam
(einredakteur), Suzanne Rus MA en
Hans Zijlstra.
Nijdam, H., et al. (red.), De
Vrije Fries, diel 95, Keninklik
Frysk Genoatskip foar skiednis
en kultuer/Fryske Akademy,
Ljouwert, 2015, 256 siden, plus 32
yn kleur, Akademynûmer 1090,
ISBN 978-90-6171-0202.
Priis: € 19,50.

www.fryske-akademy.nl
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IJssennagger fersoarget dit jier foar
it earst de Archeologische Kroniek.
Egge Knol en Ernst Taayke besprekke
yn totaal fjouwer nije boeken dy’t oer
de âlde Friezen út de iere midsiuwen

te kedizen. Der wiene 58 lêzingen,
oer taalkunde, sosjolinguïstyk,
taalsosjology, skiednis,
ûnderwiiskunde en literatuer, en
dêrnjonken de presintaasje fan in
bondel mei Aldfryske stúdzjes troch
prof. Bremmer, de presintaasje fan
in boek oer Fryske en Hollânske
Latynske skoallen en in seksje oer
it boek om prof. Feitsma hinne. De
lêzingen waarden jûn yn it Ingelsk, it
Dútsk, it Nederlânsk of it Frysk.

Personalia
Komme en gean
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Yn augustus lêstlyn hawwe wy ôfskie
nommen fan Ramziè Krol-Hage.
Ramziè wie ûndersyksmeiwurker
Regionale Dossiers en Network
of Schools. Fan septimber oant
febrewaris wie Mirjam Terlaak-Poot
oan it wurk as ûndersyksmeiwurker
Regionale Dossiers en Network
of Schools. Sûnt septimber is
ek Rixt van Dongera op dy
funksje wurksum. Rixt is dêrneist
ferantwurdlik foar it sekretariaat fan
it EBLT. Richt Sterk is yn febrewaris
úteinset as ûndersyksmeiwurker
Regionale Dossiers en Network of
Schools. Johanneke Buning is mei
yngong fan 18 jannewaris oan it wurk
by Mercator as ûndersyksmeiwurker
en webredakteur.
Bart Hoogeboom is yn oktober
oansteld as promovendus foar de
projektgroep Ekonomyske Klusters.
1 jannewaris is Marjoleine Sloos
úteinset as postdok Taalkunde.
Foar it projekt FAME! is Jelske
Dijkstra oansteld as postdok mei
yngong fan maart. Mark Raat is
yn oktober úteinset at wittenskiplik
meiwurker foar it projekt 'Deltaplan
digitalisearring kultureel erfguod'.
Mei yngong fan 21 maart is ek
Bram Boonstra oan it wurk foar
erfguoddigitalisearring. Rinze Klomp
wurket sûnt desimber as transkribeur
foar it projekt 'Pareltjes’. Anke
Wagenaar is fan 25 jannewaris oant
22 april wurksum by de Akademy

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

www.fryske-akademy.

foar it ûndersyk nei de kognitive
ûntjouwing by twatalige F-N bern.
Marrit Jansma, promovendus
Boppeslach, en Joke Weening,
ûndersyksmeiwurker Taalportaal
hiene 31 desimber har lêste wurkdei
by de Akademy.

Stazjêrs

Jan Ybema is sûnt jannewaris
as staazjerinner oan it wurk
foar it ûndersyk nei it Fryske
bedriuwslibben. Martha Baas is
as stazjêr oansteld foar ûndersyk
nei 'Taalfarianten yn Fryslân'. Pia
Stienen is belutsen by it projekt
'Border History'. Foar it ûndersyk nei
kognitive ûntjouwing by twatalige
F-N bern is Sharyn Moesman as
staazjerinner oansteld.
Staazjerinner Jacek Pawlowski
hat fan septimber oan desimber
ûndersyk dien nei 'Landownership
mid 18th century in the West-Marne
area’. Ayla Jassies hat fan desimber
oant maart staazje rûn by it projekt
'Deltaplan digitalisearring kultureel
erfguod'.

Frijwilligers

Janna de Jong wie oant en mei
septimber as frijwilliger dwaande foar
de Akademy. Mei yngong fan oktober
oant en mei septimber fan dit jier
is Wiebe Zoethout as frijwilliger
dwaande mei it Hylper wurdboek.

Wizigings
Akademy
-gremia
De lêste tiid hawwe der
personele wizigings west yn
de Wittenskipskommisje, de
Undernimmingsried en de
Maatskiplike AdvysRied.

Wittenskipskommisje
De Wittenskipskommisje is wer
op maksimale sterkte. Prof.
dr. Arnoud-Jan Bijsterveld fan
Tilburg University is beneamd ta
lid mei yngong fan 1 jannewaris
2016.

Undernimmingsried
De Undernimmingsried (UR) fan
de Fryske Akademy hie al sûnt
febrewaris 2015 in fakatuere. Yn
oktober lêstlyn hat Marit Bijlsma
sit nommen yn de UR. Dêrmei is
de UR wer op folle sterkte.

Maatskiplike AdvysRied
Rikus Sinnema wie lid fan de
Maatskiplike AdvysRied (MAR)
oan septimber ferline jier.
Folkert de Jong is syn opfolger.
Nei twa terminen fan fjouwer jier
sil Ernest de Lange 1 maaie 2016
ôfgean as lid fan de MAR.

Nora Pratley 40 jier
by de Fryske Akademy
Mei in tige nijsgjirrige lêzing
troch Agnes Schilder: 'Motivatie:
mythes, misverstanden en
mogelijkheden’ hat Nora
Pratley op bysûndere wize
ynfolling jûn oan har 40-jierrich
tsjinstjubileum by de Fryske
Akademy. Fansels wiene der
ek moaie taspraken, in hapke,
in drankje en in koer fol
presintsjes.

Ferstoarne leden
De Fryske Akademy hat tynge krige
fan it ferstjerren fan sân leden.
Akademylid Tjibbele Miedema
waard beneamd yn 2014. Syn
fertsjinsten lizze op it mêd fan
de Fryske taal, yn it bysûnder
oangeande it Frysk yn de tsjerklike
earetsjinst. Martijn de Goede fan
Culemborg waard yn 1995 beneamd.
Sytse ten Hoeve waard yn 1974 ta

lid fan de Fryske Akademy beneamd
en wie fan 1980 oant en mei 1991
lid fan it Deistich Bestjoer. Boppedat
hat Ten Hoeve jierrenlang tige
warber west yn meardere fan ús
wurkferbannen, ûnder oaren as
foarsitter fan it Wurkferbân Pleatslike
Skiednis, en as redakteur fan De Vrije
Fries. Yn 1989 waard Mieke AndelaBaur beneamd ta lid. Yn 1964 waard
Jan Herbert Zoon beneamd ta lid.

Zoon wie fan 1967 oant begjin 1971
lid fan it Haadbestjoer. Dêrnei wie
Zoon fjouwer jier lid fan it Deistich
Bestjoer fan de Fryske Akademy.
H.M. Kreger fan Frjentsjer waard
yn 1980 beneamd. Thom Mercuur
waard yn 1992 beneamd ta lid.
Mercuur wie benammen bekend as
keunstkenner en -befoarderer en
as oprjochter en (âld-)direkteur fan
Museum Belvédère.

Fiif nije leden foar Fryske Akademy
Dr. Hanno Brand hat op de Akademy-dei fan freed 11 septimber 2015
fiif minsken beneamd ta lid fan de Fryske Akademy. Foar harren
fertsjinsten op it mêd fan de wittenskip binne prof.dr. Dirk Strijker fan
Eexterzandvoort en prof.dr. Roeland van Hout fan Nijmegen beneamd ta
lid. Doete Stienstra-Venema fan Gytsjerk, Hoite Pruiksma fan Himmelum
en Doeke Sijens fan Grins binne beneamd foar harren fertsjinsten foar
de Fryske kultuer.

Foardrachten 2016

Motivaasje
Der kinne it hiele jier troch lju foar
beneaming ta lid fan de Fryske
Akademy foardroegen wurde.
Foar in beneaming yn 2016
moatte de foardrachten op syn
lêst op 1 juny 2016 troch middel

Doete Stienstra-Venema

09
Roeland van Hout

It brief kinne jo stjoere nei:
Fryske Akademy, nije leden 2016,
Postbus 54, 8900 AB Ljouwert. Of fia
e-mail: lhoekstra@fryske-akademy.nl

Oersjoch leden

Doeke Sijens

Tinke jo dat de persoan dy’t jo
foardrage wolle faaks al lid fan de
Fryske Akademy is, besjoch dan
efkes it oersjoch fan de leden op ús
webside www.fryske-akademy.nl
Hoite Pruiksma

www.fryske-akademy.nl
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Yn 2016 sille ek wer nije leden
beneamd wurde op de Akademy-dei.
De leden en stipers fan de 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 de ûndersteande
trije kategoryen:
a. fertsjinsten op it mêd fan de
wittenskip;
b. fertsjinsten foar de Fryske
kultuer;
c. grutte, oanhâldende niget oan
de wittenskip of foar de Fryske
kultuer yn it algemien.

fan in brief yntsjinne wêze by de
direkteur-bestjoerder fan de Fryske
Akademy, dr. Hanno Brand. By de
foardracht moet 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
foardroegene hawwe. Set jo eigen
kontaktgegevens der ek dúdlik by,
want as de foardroegen kandidaat
ta lid beneamd wurdt, wolle wy jo ek
graach útnûgje.

Dirk Strijker

Projekten
Undersyk Fryske suvelskiednis
Foar ûndersyk nei de Fryske
suvelskiednis hat de Fryske
Akademy âld-wurknimmers socht,
dy’t yn ’e jierren 1955-1980 op
syn minst fyftjin jier yn ’e Fryske
suvelyndustry oan ’t wurk west
hawwe. Ald-personielsleden,
fan molkrider en tsiiskearder
oant fabryksdirekteur, waarden
socht foar fraachpetearen oer it
suvelfabrykswurk.

Suvelfabryk Freia te
Feanwâlden – 1879.

‘Ik wol graach mei âld-wurknimmers
prate oer har bining mei it fabryk,
hoe’t sy yn it bedriuw groeid binne
en hoe’t it wurk troch de jierren
hinne feroare is’, seit Jan Ybema, dy’t
foar syn masterskripsje ûndersyk
docht nei it suvelfabrykswurk yn it
libben fan ’e wurknimmer.

Ien fan ’e Fryske topsektoaren
Fryslân is by útstek bekend as de
provinsje fan ’e suvelkoperaasjes.
‘Wy ferjitte wolris dat der ek in hiele
protte partikuliere suvelfabriken
yn Fryslân aktyf west ha.’ Ybema sil
ferlykjend ûndersyk dwaan nei de
sosjale skiednis fan wurknimmers yn
koperative en partikuliere fabriken.
Om dy reden sil er in breed palet fan
âld-personielsleden ynterviewe.
De suvelyndustry, dêr’t him troch de

jierren hinne hieltyd wer fernijings
yn west hawwe, wurdt hjoed-de-dei
as ien fan ’e Fryske topsektoaren
profilearre. Ybema is ynteressearre
yn hoe’t suvelwurkers omgiene
mei trends lykas skaalfergrutting,
spesjalisearring, fúzjes en
ynternasjonalisearring.
Ybema syn ûndersyk wurdt dien
yn it ramt fan in projektgroep
dy’t dwaande is mei Fryske
bedriuwsskiednis. Under lieding

fan histoarikus Marijn Molema
wurdt û.m. stúdzje dien nei
ûndernimmerskip yn Fryslân en
it belang fan netwurken tusken
ûnderskate bedriuwstûken. As ien
fan ’e resultaten waard okkerlêsten
it boek De boer, hij investeerde voort
(Friese Pers Boekerij, 2015) útbrocht,
oer de feroarings yn ’e lânbou tusken
1955 en 1980 út it perspektyf fan ’e
boer wei besjoen.
Mear ynformaasje oer it ûndersyk op
de webside www.suvelfabryk.nl.

UtdeSmidte maitiid 2016
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Wurkferbannen
Sympoasium Maritime Skiednis
Op sneon 23 jannewaris wie it jierlikse sympoasium fan de wurkgroep
Maritime Skiednis fan de Fryske
Akademy. Dit jier stie it sympoasium
yn it ramt fan ‘een Hindelooper
zeereis’ en it maritime ferline fan
de Súdwesthoeke. Nei in koarte
iepening fan foarsitter Rob Leemans
kaam as earste de foarsitter fan
museum Hylpen, Ties Elzenga,
oan it wurd. Hy joech oan bliid te
wêzen mei dizze oandacht foar de
skiednis fan Hylpen, benammen
ek, om’t Hylpen yndie in hiele rike
seefarrende skiednis ken. It museum
Hylpen bestiet sûnt 1919 en jout
mei in brede kolleksje in byld fan
klaaiïnge, skilderwurk, ynterieur,
fiskerij en keapfardij. Op dit stuit
binne der plannen om it museum te
modernisearjen en út te wreidzjen.

Suderseegebiet alderminst
statysk

Partenrederij

Jelle Jan Koopmans fertelde oer de
partenrederij oan de hân
fan it skipsboek Hempenius
(tanksij frijwilligers fan
de wurkgroep Maritime
Skiednis transkribearre).
Ut dat skipsboek blykt, dat
de parten fan smakskippen
faak ûnder in netwurkje
fan Fryske reders ferdield
wiene. Mei de rederij fan
fluitskippen wiene njonken
Optreden fan seemanskoar Auke Wybesz
in soad Fryske partenbesitters ek reders út Hollân

en dan benammen Amsterdam
anneks. Under dy reders wiene tige
foaroansteande Amsterdammers
lykas Joachim Rendorp, Pieter
Onkelboer en Cornelis Calcoen.
Dêrnjonken wie der sprake fan
in menniste konneksje tusken
Hollân en Fryslân. It ferhaal fan Cor
Trompetter sleat dêr moai op oan,
want hy fertelde benammen oer de
mennisten yn de Súdwesthoeke.
In soad skippers wiene mennist. In
stikmannich menniste famyljes, lykas
Roos en Hinloopen, wist in behoarlik
kapitaal op te bouwen. Dat rûn yn
dy achttjinde iuw al yn de hûndert
tûzenen gûnen.

In fabeltsje
Jan de Vries hold syn ferhaal oer
lokale seehelden en hie in treurige
meidieling foar de Hylpers. Sy soene
har iennige seeheld, Auke Wybesz,
hjoed kwyt reitsje. Auke Wybesz
hat nammentlik nea bestien en is
in fabeltsje, betocht troch Jacobus
Scheltema. Wybe Sjoerds en letter
syn soan Pieter Wybes út Molkwar,
hawwe wol bestien. Sy krigen in
privileezje fan de tsaar, wêrmei’t
wierskynlik de Hylper leginde yn de
wrâld kommen is. Direkteur Hanno
Brand fan de Fryske Akademy joech
yn syn ofslútwurd de wearde fan de
wurkgroepen en wurkferbannen oan
dy’t al sûnt it begjin fan de Fryske
Akademy aktyf binne. Ta beslút
waard it sympoasium foar de goed
150 besikers gesellich ôfsletten mei
in optreden fan it seemanskoar Auke
Wybesz út Hylpen.
Jelle Jan Koopmans

www.fryske-akademy.nl
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De earste foardracht, fan Karel
Gildemacher, gie oer it ûntstean
fan it Suderseegebiet. It gebiet om
de Sudersee hinne is alderminst
statysk, mar hieltyd yn ûntjouwing.
Fan it Mare Flevum oant it Almere,
oant it ûntstean fan de Sudersee yn
de fjirtjinde iuw. Net foar neat de
Sudersee neamd, om’t de oriintaasje
fan de hannel en de skipfeart dy’t yn
dit gebiet ûntstie, benammen op it
Noarden rjochte wie. Fryske stêden,
lykas Hylpen en Starum, krigen
grutte wolfeart, mar hiene mar in lyts
bytsje efterlân en doe’t de skipfeart
ôfnaam bleau der ek fan dy plakken
mar in lyts bytsje oer. Elizabeth Spits

fertelde yn har presintaasje benammen oer
smak- en fluitskippen.
It meast brûkte
skip foar ferfier fan
guod fan Nederlân
nei havens oan de
Noardsee, Ingelân
en Frankryk, wie it
smakskip. Dat yn
Nederlân ûntwikkele
skip wie likernôch 25 meter lang en
hie in lyts bytsje djipgong, in flakke
boaiem en swurden, wêrtroch ‘t
gaadlik wie foar ûndjippe kusten
en ek rivieren fier op farre koe. It
fluitskip ûntwikkele him om ende
by 1600 oant it meast brûkte
Nederlânske frachtskip. In soad
Fryske en Hylper seelju fearen op
dizze fluitskippen nei Skandinavië.
Dat skip ûnderskate him troch in
smel dek en in brede romp, dat it
in ‘buikich’ uterlik jout. Fluitskippen
wiene grutter as smakskippen en
waarden in soad brûkt foar it ferfier
fan hout en nôt.
Rob Leemans hold in byldzjende
presintaasje oer de keunst fan it
navigearjen. Waard yn eardere tiden
de posysje op see en de rjochting
bepaald oan de hân fan natuerlike
skaaimerken lykas fûgels en wolken,
yn de rin fan de jierren waarden
hieltyd mear ynstruminten útfûn
om by it navigearjen te brûken. De
jabiksstêf, de sekstant en it kompas
binne dêr moaie foarbylden fan.

Wurkferbannen
Nijsgjirrige rige Akademy-lêzingen
De wurkgroep Akademylêzingen sjocht werom op in
moai lêzingeseizoen. Mei twa
oansprekkende lêzingen en in
seal fol minsken yn Ljouwert en

op 'e Jouwer wie tiisdei 16 febrewaris
de lêste dei fan de lêzinge-rige. De
ûnderwerpen wiene oarlochssjirurgy;
'How to beat the plastic soup’;
agraryske feanûntginning yn

Súdeast-Fryslân (1000-1400);
wittenskiplik ûndersyk nei sûn âld
wurde; Johann Hermann Knoop,
túnman fan Maria Louise en ferlicht
alleswitter, en de oarloch troch de
eagen fan it bern. Dat ferskaat oan
aktuele ûnderwerpen fan it seizoen
2015-2016 hat bydroegen oan in
ynteressant programma, dat troch
de besikers goed wurdearre waard.
Yntusken binne de tariedings foar
it nije seizoen útein set. De data
binne freed 18 novimber 2016,
freed 13 jannewaris en tiisdei
14 febrewaris 2017. Opjaan kin fia
www.fryske-akademy.nl

Nella Groenewegen fan LifeLines UMCG

Dei fan de Fryske Letterkunde 2016
De Fryske Akademy is op dit stuit yn petear mei de wittenskiplike
bibleteek Tresoar, algemien kultureel tydskrift De Moanne en de
NHL Hogeschool om te ûndersykjen hoe’t de kennis fan de en
kommunikaasje oer it Frysk literêre erfgoed útwreide wurde kin.
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As ûnderdiel fan de petearen sil
yn alle gefallen in earste Dei fan
de Fryske Letterkunde organisearre
wurde. Dêrnjonken wolle de
inisjatyfnimmers neikommende
doelen realisearje:
• It oprjochtsjen fan in stúdzjerûnte
Fryske Letterkunde.
• It befreegjen fan en oerlizzen
mei eksperts en stakeholders
oangeande fragen oer kennis en
kommunikaasje yn it fjild fan 'e
Fryske Letterkunde.
• It organisearjen fan in tarette
diskusje oer letterkundige kennis
en kommunikaasje op de Dei
fan de Fryske Letterkunde om te
kommen ta in Plan fan Oanpak
foar mear wittenskiplike stúdzje
fan de Fryske letterkunde.

It beëage risseltaat is dat Fryske
letterkundigen en leafhawwers
fan de Fryske literatuer in sterker
netwurk as foarhinne foarmje
sille op harsels as mienskip
en yn har ferbiningen mei
net-Fryske letterkundigen en
literatuerleafhawwers.
De kearnaktiviteit is de earste Dei
fan de Fryske Letterkunde, op freed
7 oktober 2016. Dan is it 350 jier
lyn dat it testamint fan de 'Fryske
Nachtegaal’ (Gysbert Japix) foarlêzen
waard. By dy gelegenheid sille der
lêzingen organisearre wurde, folge
fan in tarette diskusje mei publyk
en eksperts. Teffens is it in goede
gelegenheid om by te praten of
nije minsken te moetsjen. It Plan

fan Oanpak en de plenêre diskusje
sille ek gean oer de fraach oft yn
2018 in ynternasjonaal kongres
organisearre wurde kin oer de
ferhâlding tusken de letterkunde/
literatuer fan minderheidstalen en
mearderheidstalen (Welsk en Ingelsk,
Frysk en Nederlânsk, Bretonsk en
Frânsk, ensafh.).

Us taalhelpmiddels foar elkenien dy’t Frysk
skriuwe wol, fine jo op: www.taalweb.frl
www.fryske-akademy.

Ferslach troch Harry van Putten fan de lêzing fan prof.dr. Pier Vellinga (WUR) hâlden foar de leden fan it Lânboukundich
Wurkferbân fan de Fryske Akademy op 26 febrewaris 2016 te Earnewâld.

Hoe fierder buorkje nei de
klimaatakkoarden fan Parys?
Yn 1850 ûntdiek John Tyndall dat guon gassen wol sinneljocht trochlieten, mar dat
der in blokkade of in tekken om de ierde oanwêzich wie, ûntrochkringber foar û.o.
CO2. De konsintraasje CO2 om de ierde is oanwiisber signifikant tanommen, as
gefolch fan de ferbaarning fan fossile brânstof (stienkoal en oalje) troch de minske.
Keeling (1958) hat bewiisd dat de ferhege konsintraasje broeikasgassen (CO2 e.o.)
oarsaak is fan de temperatuerstiging op ierde. De temperatuer is fan 1980 ôf
oant 2015 trochinoar mei 0,6 graad omheech gien. Sûnt 1990 klimt dy lêste grafyk
lykwols steiler, en ek giet de seespegel yn 100 jier hurder omheech as foarhinne.
Yn Parys is oerienkommen dat de
temperatuerstiging op ierde troch
de ynfloed fan minsken oant 2050
op syn heechst 1,5-2ºC bedrage
mei (de ierde waarmet út harsels
ek op). Prof. Vellinga tinkt dat
de ôfspraken wurkje sille, om’t
duorsume enerzjy konkurrearjend
wurdt en om’t klimaatsferoarings
ús op termyn skea jaan sille. Wolle
wy de temperatuerstiging oant
2050 mondiaal beheine ta de
maksimale 2ºC, dan moatte wy
de broeikasgas-emisje mei 80%
tebek bringe. Gripe wy net yn, yn
de emisje fan broeikasgassen, dan
sil de temperatuerstiging ein 21e
iuw trochinoar 3-5ºC bedrage. Soks
kin allinnich yn 2050 ta stân brocht
wurde mei in omtrint klimaatneutrale
produksje en konsumpsje. Dat sil de

1. folslein duorsume enerzjy
opwekke
2. broeikasgassen, feroarsake
troch de greidbuorkerij,
ferminderje
3. redusearje koalstofferlies
feangreidegebiet
4. heechwetterbeskerming
5. wetterbuffering en -ôffier
fergrutsje
6. mear lytse gemalen yn‘t plak
fan ien grutte
7. ferromje fan de beskikking oer
wetter yn tiden fan droechte
8. sâlte lânbou ûntwikkelje

De sprekker seach de enerzjy
boarnen fan ûndergrûnske yn
boppegrûnske feroarjen, dus sinneen wynenerzjy nimme it plak yn fan
fossyl; ek yn Sjina. Sjina ynvestearret
mear yn duorsume enerzjy as de
Feriene Staten en Europa tegearre!
De kostpriis fan sinne-enerzjy giet op
dit stuit alle fjouwer jier trochmidden
en de KWh-priis fan wynenerzjy
sakket foars troch de tanommen
kapasiteit fan de mûnen.
Optimisme oangeande de takomstige
enerzjyboarnen is rjochtfeardige,
mar ús voedselproduktie yn relaasje
ta klimaat en broeikasgas is fan
grutte soarch. Nei multinationals as
bygelyks Shell is de lânbou oan set
om maatregels tsjin de broeikasgasemisje te nimmen. Njonken in
oandiel fan 30% yn de broeikasgasemisje ferbrûkt de voedselproduktie
75% fan alle swiet wetter op ierde
en produsearret in ko likefolle
broeikasgas as in auto.
Bulkproduksje of in hegere
opbringst de hektare redusearret de
bydrage fan de feehâlderij wat de
broeikasgassen oanbelanget, net.
In maatregel as effisjinsje-fergrutting
is dêrfoar ek gjin oplossing, want
je graaft je hierdoor dieper in je
systeem’, neffens Vellinga. Dus;
in noch suniger auto, effisjintere
omgong mei fossile brânstof, mei in
elektryske auto; it is in dearinnende
wei.

De produksje fan plantaardich aaiwyt
yn tsjinstelling ta dierlik aaiwyt freget
minder wetter (2-3%), 25% minder
lânoerflakte en de CO2-emisje giet
nei ûnderen mei 75%.
In oare mooglikheid is om oer te
skeakeljen op in mingd bedriuw, op
biobased-economy, sâltige lânbou út
te oefenjen en op minder skeakels
yn ús voedselketen. By dat lêste
moatte wy bygelyks tinke oan ús
molkeferwurkingsproses. De takomst
fan de kofeehâlderij stiet dus op it
spul, mar der is in takomst foar de
fegetaryske slachter!

Wêr moat de Nederlânske lânbou
rekken mei hâlde?
a. nettsjinsteande de sterke lobby
fan de lânbou in oanset ta oar
belied:
- mear organyske stof yn ‘e
boaiem
- minder dierlik aaiwyt yn ús
itenspakket
- mear plantaardich aaiwyt
b. rjochtsje op in biobased economy
en in sirkulêre ekonomy
c. it Fryske feangreidegebiet
krijt it dreech. Dat gebiet
produsearret, as gefolch fan de
lege grûnwetterstân, in soad (û.o.)
metaan en hat in hege graad fan
oksidaasje. Yngripe dus!
De bemeallingskosten sille ek
tanimme. De CO2-emisje moat
nammentlik oanpakt wurde,
wêrtroch ‘t in bedrach de hektare
foardere wurde kin. Vellinga stelde: it
feangreidegebiet kostet de mienskip
jierlyks € 1200 de hektare. Hy frege
him ôf oft it ferstannich is om dêr
noch yn te ynvestearjen.

www.fryske-akademy.nl
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Fryslân stiet
foar de folgjende
klimaatopjeften:

machtsferhâldings yn ‘e wrâld sterk
feroarje (tink oan de ekonomy fan de
oaljeprodusearjende lannen).

prof.dr. Pier
Vellinga (WUR)

Weromsjen
Massive Open Online Course Frysk
Yn de lêste jierren wurde Massive Open Online Courses (MOOCs) hieltyd
populêrder. Oeral yn de wrâld kinst oer fan alles en noch wat leare,
online efter dyn eigen kompûter, tablet of smartphone.
Ast Spaansk, Ingelsk of Frânsk leare
wolst, binne der ferskate MOOCs
beskikber. Der binne lykwols
noch net in hiel soad tale-MOOCs
(LMOOCs) ûntwikkele, lit stean
LMOOCs foar minderheidstalen.
De Fryske Akademy/Mercator
hat yn opdracht fan de provinsje
Fryslân ûndersocht by ferskate
doelgroepen oft der belangstelling
is foar in MOOC Frysk. Dêrneist is
in literatuerûndersyk dien nei oare
LMOOCs en ‘best practices’ op dat
mêd.
Oer it algemien wiene de reaksjes by
de ferskate doelgroepen tige posityf.
Yn totaal binne sân doelgroepen

befrege: ynternasjonale studinten,
expats, toeristen út binnen- en
bûtenlân, root-seekers, polyglots,
studinten Germaanske Talen
en Kultueren oan bûtenlânske
universiteiten en flechtlingen.
Dêrneist hawwe wy útfûn dat ek
minsken yn de provinsje Fryslân
of yn de rest fan Nederlân faaks
wol in MOOC folgje sille, bygelyks
om harren kennis fan it Frysk op te
skerpjen. It foardiel fan in MOOC
boppe in gewoane kursus is, dat it
leechdrompelich is en fergees. De
organisaasjes dy’t befrege binne,
woene ek graach meidwaan oan
in pilot en de MOOC ûnder de

oandacht bringe fia harren kanalen,
doelgroepen, studinten en klanten.
It twadde part fan it ûndersyk wie
benammen in literatuerûndersyk.
Omdat it fenomeen MOOC relatyf
nij is, is der noch net in soad
wittenskiplik materiaal oer te finen.
Lykwols binne der wol in pear
nijsgjirrige artikels skreaun oer wat
oft in LMOOC ta in sukses makket en
wat oft je better wol en net dwaan
kinne. Ynteraktiviteit, sawol mei oare
studinten as mei kursusmateriaal,
is nedich om in MOOC suksesfol te
meitsjen.
De Afûk hat in útwurke learplan
makke foar in MOOC Frysk.
Tegearre mei it doelgroepeûndersyk
en it literatuerûndersyk is dat
koartlyn oan de provinsje Fryslân
presintearre.

‘Papiamentu in Perspectief’

Een krityske analyze fan it rapport Nederland op z’n BESt (Taalunie)
Sûnt oktober 2010 meitsje de Karibyske eilannen Bonêre, St. Eustatius
en Saba as bysûndere gemeenten diel út fan Nederlân. It ministearje fan
OCW is dêrmei ek ferantwurdlik foar it ûnderwiisbelied op de eilannen.
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It ministearje fan OCW (Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap) hat de
Taalunie yn 2014 frege om antwurd
te jaan op: hoe om te gean mei it
referinsjeramt Nederlânske taal
en rekkenjen en wat der noch
foar nedich is om te kommen ta in
passend oanbod fan Nederlânsk as
frjemde taal yn it Karibysk gebiet.
Yn desimber 2014 hat de Taalunie
har advys presintearre. Ut de polityk,
mar ek út ekspertgroepen dy’t dêrnei
ynsteld binne wei, is in soad krityk
kaam op it advys fan de Taalunie. De
Taalunie advisearret nammentlik om:
Op alle pjutteboartersplakken en
bernedeiferbliuwen it Nederlânsk
al yn te fieren. Om 90% fan it
ûnderwiis op Primêr Underwiis
yn it Nederlânsk plakhawwe te
litten. Om in funksjeskieding te
meitsjen tusken Papiamintsk

www.fryske-akademy.

en Nederlânsk: Papiamintsk as
kultuertaal en Nederlânsk as taal
foar kennisûntwikkeling.
It Nederlânske referinsjeramt foar
taal en rekkenjen yn te fieren.
Benammen de earste trije punten
wiene reden ta in soad ûnfrede.
Dêrneist kaam der krityk op de wize
hoe’t it ûndersyk fan de Taalunie
dien is en op de útspraak dat der te
min lesmateriaal yn it Papiamintsk
wêze soe. Dat soe nammentlik net it
gefal wêze.
Der soe tefolle mei in Nederlânske
bril sjoen wêze nei de situaasje op
Bonêre. De ynwenners fan Bonêre
binne bang dat it Papiamintsk as
ynferieur sjoen wurdt.
Yn septimber 2015 hat in delegaasje
mei fertsjintwurdigers fan de
organisaasje SPLIKA (Stimulá

Papiamentu Literatura i informashon
ribu Kultura di Antianan abou) en
de Akademia Papiamentu (A’Papia)
op besite west yn Fryslân. Dêrby is
û.o. praat oer stipe út de provinsje
wei by de offisjele erkenning fan it
Papiamintsk. By de besite fan de
delegaasje oan de Fryske Akademy is
praat oer it trijetalich ûnderwiis yn de
provinsje en de krityk op it rapport
fan de Taalunie oangeande de rol
fan it Nederlânsk op Bonêre en it
ferlet fan deeglike basisynformaasje
of kearnsifers. Sa sil ynkoarten yn de
rige fan Regionale Dossiers in dossier
skreaun wurde oer de rol fan it
Papiamintsk yn it ûnderwiis en binne
der opsjes besprutsen om, mooglik
yn oparbeidzjen mei de Fryske
Akademy, in taalsurvey op Bonêre op
te setten. Op fersyk fan de provinsje
Fryslân hat de Fryske Akademy/
Mercator it rapport en de advizen
fan de Taalunie kritysk analysearre
en oanrikkemandaasjes dien foar
fierder ûndersyk.

Projekten

Aginda

FAME!

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.

Yn it projekt FAME! (Frisian
AudioMining Enterprise) wurdt in
automatyske spraakwerkenner
boud foar it Frysk. Sa’n werkenner set
Fryske spraak om yn Fryske tekst.
Utgongspunt fan it projekt is de
ûntsluting fan 2600 oeren oan
radio-útstjoeringen út it Omrop
Fryslân-argyf. Omdat yn de
radio-útstjoeringen faak Frysk en
Nederlânsk trochinoar brûkt wurde,
moat sa’n werkenner sawol mei
Nederlânsk as Frysk omgean kinne.
Der wurdt dêrby ûndersocht oft dat
it bêst giet mei twa ôfsûnderlike
werkenners foar it Nederlânsk (dy’t al
bestiet) en it Frysk (dy’t yn dit projekt
ûntwikkele wurdt) of mei in hybride
werkenner, dy’t beide talen tagelyk
oankin. Dêrneist wurdt ek in systeem
ûntwikkele foar longitudinale
automatyske sprekkerwerkenning.

Skaaimerken

Utstjoering Grut Frysk Diktee op
Omrop Fryslân

Woansdei 18 o/m
freed 20 maaie 2016
‘r-atics 5: ynternasjonale
taalkundeworkshop yn Ljouwert

Tongersdei 8 en
freed 9 septimber 2016

Nauwe gearwurking
De Fryske Akademy wurket
yn FAME! nau gear mei de
Redbad Universiteit Nijmegen
(spraaktechnology en algemiene
projektlieding), it bedriuw Gridline
(ûntjouwing fan de sykinterfaces),
Omrop Fryslân (argyf) en Tresoar
(tagonklikens fan it ûntsletten
argyf). De gearwurking tusken de
partners ferrint tige flot. De Fryske
Akademy hat al hiel wat boustiennen
levere foar de ûntwikkeling fan de
spraakwerkenner, lykas tekstkorpora,
listen mei Fryske wurden en har
transkripsje, útspraakregels, ensafh.
Meiwurkers Sigrid Kingma en Maaike
Andringa makken ek annotearre
transkripsjes fan hast tweintich
oeren spraak. Dy binne nedich om de
Fryske spraakwerkenner te trenen.
It bouwen fan de spraakwerkenner
troch Emre Yilmaz yn Nijmegen
ferrint foarspoedich en de earste
resultaten binne fol ûnthjit. Yn
maart 2016 is Jelske Dijkstra as
postdok ûndersiker útein set oan de
Fryske Akademy. Sy sil meiwurkje
oan it testen en ferbetterjen fan de
spraakwerkenner en is ferantwurdlik
foar it beskikberstellen fan de
ûnderlizzende databases foar fierder
ûndersyk, konform de nasjonale en
ynternasjonale standerts.

Offisjeel iepeningsprogramma
fan it nije gebou fan de Fryske
Akademy

Freed 9 septimber
Akademy-dei, Ljouwert

Tongersdei 22 en
freed 23 septimber 2016
Law and Ritual in the Middle Ages.
Ynterdisiplinêre konferinsje yn
Ljouwert

Freed 7 oktober 2016
Dei fan de Fryske Letterkunde
2016

Oktober 2016
Presintaasje earste
Ekonomyske Fitaliteitssken
Noardeast-Fryslân

Freed 18 novimber 2016
Earste dei fan in nije rige
Akademy-lêzingen yn Ljouwert
en op ‘e Jouwer

Freed 16 desimber 2016
Sieperda Sympoasium ‘Friese
bedrijfsgeschiedenis’ yn it WTC
Expo Ljouwert, ko-organisator:
Keninklik Frysk Genoatskip

Freed 13 jannewaris 2017
Twadde dei Akademy-lêzingen
yn Ljouwert en op 'e Jouwer

www.fryske-akademy.nl
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Om’t sawol de útspraak fan it
Frysk en it Nederlânsk feroarje,
as de stim sels, moatte wy witte
op basis fan hokker skaaimerken
oft wy in sprekker oer in langere
perioade werkenne kinne. It radioargyf biedt ús de mooglikheid dat
te ûndersykjen, omdat it in soad
opnamen fan meiwurkers befettet
dy’t mear as tweintich jier foar de
omrop wurke hawwe. Dêrnei sil
it systeem ús yn steat stelle om
op basis fan in opname fan in
sprekker yn it argyf automatysk
op syk te gean nei oare opnamen
fan dy sprekker. Op ‘t lêst wurde
der ek sykinterfaces boud, dy’t
ûnderskate sektoaren brûkers yn
steat stelle om de ynformaasje dy’t
se sykje út it Omrop Fryslân-argyf
te heljen. FAME! is yn it foarste
plak rjochte op omropmeiwurkers,
(amateur)histoarisy en
taalkundige ûndersikers. Dit
ûndersyk wurdt finansierd troch
it programma Kreative Yndustry
fan de Nederlânske Wittenskiplike
Organisaasje (NWO) en is yn juny
2015 fan start gien.

Woansdei 11 maaie 2016

Paadwizer
Fryske Akademy
Wittenskiplik sintrum fan Fryslân
Coulonhûs
Doelestrjitte 8
Postbus 54
8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
Telefoan:
(058) 213 14 14
E-post:
fa@fryske-akademy.nl
Ynternet:
www.fryske-akademy.nl
Twitter:
@FryskeAkademy
Facebook:
facebook.com/
FryskeAkademy
Rekkennûmers:
NL30RABO0130549681
De Fryske Akademy
beheart al jierren
NL32INGB0000923369

FA-ria

FA-ria

Stipe foar boeken
it Pot-Cuperusfûns. Dit fûns is neilitten

troch frou Pot-Cuperus en bedoeld foar it
Kontaktpersoanen
Rie fan
Tafersjoch fan de útjefte fan Fryske en
befoarderjen
Foarsitter:
prof.dr.ir.
Jacob
Fokkema
yn it Frysk
oersette
boeken
foar de skoalHeechleararen
geande bern en de jongerein.
Amsterdam (UvA): prof.dr. Arjen Versloot
Leien:Wa’t
prof.dr.
Rolf H. meitsje
Bremmer
Jr.op
enfinansjele
oanspraak
wol
prof.dr.
Hans
stipe
út itMol
Pot-Cuperusfûns kin in skriftlike
oanfraach, foarsjoen fan it oanbelang-

MT-leden
jende manuskript, stjoere nei: Fryske
Direkteur-bestjoerder: dr. Hanno Brand
Akademy, Pot-Cuperusfûns, Postbus 54,
dr. Hans Cools
8900 AB Ljouwert.
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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Frysk op Google Translate

Tûker en sûner wurkje yn it Frysk

‘WyAkademy
sitte derby,
jonges!’
Fryske
makker
It idee wie al faker te praat brocht om it Frysk yn Google Translate op
te nimmen, mar Anne
Dykstra – doe noch as leksikograaf wurksum
by
CtrlWORK
oersetting
Ctrl-WORK
de Fryske Akademy – naam yn july 2014 de earste stap mei it stjoeren

De Fryske
hatnei
in Fryske
ferzje
fan Ctrl-WORK
makke. dy’t knap Frysk
fan Akademy
in mailtsje
Google.
Tagelyk
rôp er elkenien
It kompjûterprogramma
demei
firma
ErgoDirect
bestiet
skriuwe kin op enfan
help
Ingelske
sinnen
oer al
te setten yn geef en
langergongber
yn it Nederlânsk,
Ingelsk
en
Frânsk
en
wurdt
brûkt
Frysk.
om brûkers
pc’s te trainen
it brûken
fan toetskombiTrochfan
it krewearjen
fanyn
gâns
frijwilligers
en de stipe dy’t de provinsje
naasjes,
yn
it
goed
en
ferstannich
brûken
fan
tiid, yn kaam
it
Fryslân de lêste moannen joech oan ithar
inisjatyf,
it Frysk as
ynrjochtsjen
en
op
peil
hâlden
fan
in
sûn
wurkplak
en
yn
it
oersettaal yn febrewaris 2016 beskikber yn Google Translate.
oannimmen fan in sûne wurkhâlding.

Tongersdei 18 febrewaris fierde de taalmienskip dat yn in grôtfolle
seal yn it Provinsjehûs. Mei: ‘Wy sitte derby, jonges!’, iepene Dykstra
De Fryske ferzy fan Ctrl-Work waard op freed 11 febrewaris
syn taspraak. De tafoeging fan it Frysk waard ûnder oaren fierd mei
presintearre. Ferskate Fryske organisaasjes, lykas Tresoar, de
in spesjaal optreden fan De Kast. Learlingen fan CSG Liudger yn
Waddenacademie, de NHL Hogeschool, gemeente Leeuwarden
Burgum joegen in demonstraasje fan hoe’t de oersettingen yn Google
en Bibliotheekservice Fryslân wiene der by oanwêzich.
Translate wurkje.
Marketing & Accountmanager Niek Nendels fan ErgoDirect
De Fryske taal is de nijste taal dy’t tafoege is oan Google Translate
joech in algemiene presintaasje oer it wurkjen mei ditsoarte
– tagelyk
it Korsikaansk,
Hawaïaansk,
Skotsk Gaelic,
fan soft
ware en mei
taalkundige
dr. Eric Hoekstra
fan deKoerdysk,
Fryske
Amhaarsk,
Lúksemboarchsk,
Samoaansk,
Akademy
fertelde Kirgizysk,
oer de tûkelteammen
dy’t er tsjinkaam
by Shona, Sindhi,
Pashto
en
Xhosa.
It
is
no
mooglik
om
yn
de
oersettsjinst
teksten
yn mei
De blokjes
it oersetten fan it programma fan it Nederlânsk nei it Frysk ta.
bygelyks it Nederlânsk, Ingelsk of Japansk oer te setten fantips
endy’t
neiynitit Frysk
Frysk. Lykas
sein,oan
hawwe
lêste moannen
gâns
Friezen op
hurd
wurke
it skerm
ferskine.
It programma
slút goed
by de de
ARBO-regels
en wurdt
troch
oan itopbeskikbermeitsjen
it Frysk ynfan
Google
Translate. Yn de hjerst
bedriuwen
kompjûters set. De fan
wurknimmers
de Fryske
fankrije
2015
deom
Provinsje
de ‘Fryske Google Translate
Akademy
noorganisearre
ek yn it Frysk tips
tûker en Fryslân
sûner te wurkjen.
Wike’. Yn dy wike waarden mear as in miljoen wurden oerset fan it
Ingelsk nei it Frysk.

Ut de Smidte fan de Fryske Akademy
blêd foar leden en stipers
Stipersbydrage
De stipersbydrage foarFerfolch
2016 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: Aukje Holtrop

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)

