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SÂN NIJE REGIONALE
DOSSIERS
Mercator beskriuwt
status en funksjonearjen
fan minderheidstaal
yn it ûnderwiis yn sân
Europeeske regio’s.

FJOUWER NIJE
AKADEMYLEDEN
Hanno Brand
beneamt nije leden
by Akademydei op
freed 9 septimber.

DIGITALISEARRING
ERFGOED ÚTEINSET
Mei it projekt Fryslân
1750-1900: personen en
percelen wurdt it HISGIS
oanfolle mei nije data.

LÂN FAN TAAL
KONVENANT TEKENE
Troch mienskiplike
ynset, sil de besiker
en Fries yn 2018 it
taalferskaat fan Fryslân
ûnderfine.

Gebouwekompleks
Fryske Akademy iepene
Freed 9 septimber 2016 iepene H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden
it fernijde en restaurearre gebouwekompleks fan 'e Fryske Akademy.
De Fryske Akademy, dy’t yn 1938
oprjochte waard as wittenskiplik
ynstitút foar de Fryske taal en kultuer,
is ûnderbrocht yn it monumintale
18de-iuwske Coulonhûs en de
omlizzende pannen. Foar it earst
sûnt it yn gebrûk nimmen troch de
Fryske Akademy binne dy pannen
folslein restaurearre en oanpast
oan ’e easken fan dizze tiid. Der
is ek nijbou ûntwurpen troch Jo
Janssen Architecten út Maastricht.
De bou waard bekostige troch de
Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen (KNAW), de Provinsje
Fryslân en it Frysk AkademyFûns.
Sa’n 120 gasten waarden yn ‘e
binnentún fan ‘e Fryske Akademy
ferwolkomme troch de boumaster fan
it Coulonhûs, Anthony Coulon, in rol
dy’t spile waard troch akteur Freark
Smink. Dêrnei folgen taspraken fan
direkteur-bestjoerder Hanno Brand,
KNAW-presidint José van Dijck, kultuerdeputearre Sietske Poepjes en as lêste
Prinses Laurentien.
Lês fierder op side 2 >>>

Akademydei yn teken boukeunst
Mei de goed 250 minsken dy’t op de Akademydei ôf kamen wie it atrium fan
Natuurmuseum Fryslân freedtemiddei 9 septimber grôtfol. Nei it wolkom fan
deifoarsitter Marit Bijlsma krige direkteur-bestjoerder Hanno Brand it wurd.
Brand sei dat er bliid wie mei it fernijde Akademy-ûnderkommen, dêr’t de
wittenskip folút syn gerak krije kin.
Lês fierder op side 13 >>>

www.fryske-akademy.nl
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Prinses Laurentien

<<< Ferfolch fan de foarside

‘Mooi om hier zoveel liefde voor
taal verzameld te zien’, sei Prinses
Laurentien yn har taspraak, dêr’t se
har fisy yn joech op in meartalich
Fryslân dat de striid oangiet mei
leechletterens.
‘Onderzoek, ook hier aan de Fryske
Akademy, toont aan dat het vroeg in
je leven leren van twee talen goed is
voor je hersenen. Jonge tweetalige
kinderen lijken beter om te kunnen
gaan met afleidende prikkels, en
kunnen beter schakelen tussen
verschillende taken. Van dat fitte
brein kan je je hele leven profijt
hebben: dementie onder ouderen
komt gemiddeld genomen een paar
jaar later voor onder tweetaligen. En
dan heb ik het nog niet eens over de
voordelen van dríetaligheid, waar
hier ook onderzoek naar plaatsvindt
– naar hoe drietalig basisonderwijs
driedubbele winst kan opleveren.’
‘De medaille heeft ook een keerzijde. Friesland heeft het hoogste
percentage laaggeletterden van alle
provincies – 13,4%. Het gaat om
laaggeletterdheid in het Nederlands.
Eén op de zeven Friezen kan dus niet
helemaal meedoen in de samenleving. Omdat ze niet goed kunnen
lezen en schrijven in het Nederlands.
Zou het niet mooi zijn als we over vijf
jaar kunnen zeggen, dat Friesland
in de top 5 van mínst laaggeletterde
provincies staat? Zo kunnen we
samen werken aan het ideale plaatje:
Grutske Friezen mei in warber brein,
grutsk op Fryslân en warber yn de
Nederlânske maatskippij. Ik leau dat

it kin, en help dêr graach oan mei.’
Nei har taspraak hat Prinses
Laurentien de Akademygebouwen
offisjeel ynhuldige troch de nije
foardoar fan ‘e Fryske Akademy oan
‘e Doelestrjitte mei in druk op in
tabletskerm iepen te dwaan. Krekt
dêrfoar hie direkteur-bestjoerder
Hanno Brand de âlde haadyngong
definityf op slot draaid.
Nei de iepeningshanneling waard
de Prinsesse troch Hanno Brand en
arsjitekt Jo Janssen rûnlaat troch de
gebouwen fan ‘e Fryske Akademy.

Hanno Brand

Hanno Brand (direkteur-bestjoerder
Fryske Akademy): ‘Er is een periode
van bouw afgesloten en nu ligt er
een nieuw fundament onder onze
gezamenlijke inzet voor de wetenschap en voor Fryslân. U zult dan
ook nog vaak van ons horen.’ >

Kopij ynstjoere
Hjirby it twadde 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.
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 maart 2017 oan ús takomme
litte, dan kinne wy it meinimme yn de maitiidedysje fan 2017.
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.

Fryslân yn de KNAW

José van Dijck

José van Dijck (presidint KNAW):
‘Vernieuwend onderzoek floreert
het beste in een moderne en
transparante werkomgeving. Net
als de provincie Fryslân en het Frysk
AkademyFûns maakte ook de KNAW
middelen vrij om deze nieuwbouw
en verbouwing te realiseren en
ziehier het prachtige resultaat. We
zijn er trots op.’

Sietske Poepjes

Sietske Poepjes (deputearre
Provinsje Fryslân): ‘It Akademygebou
is net mear in wittenskiplike festing,
of in ivoaren toer, it stiet midden yn
de mienskip, dyselde mienskip dy’t
de Akademymeiwurkers sa yngeand
beskriuwe.
Dyselde mienskip ek dy’t nijbou – dat
moaie en no yngripend ferboude
hoekgebou, mei de yn de muorre

Yn it ramt fan de iepening fan
it gebouwekompleks organisearre de Fryske Akademy op
8 septimber in wittenskiplik
iepeningskongres. It tema:
Fryslân yn it ûndersyk fan de
KNAW-ynstituten.
Wittenskippers fan ús geastesen sosjaalwittenskiplike suster
ynstituten hâlden lêzingen oer
nijsgjirrige Fryske tema’s.

mitsele gemeentewapens – al yn de
jierren fyftich fan de foarige iuw mei
mooglik makke hat.’ Lês mear op
http://wqd.nl/ZDc0

Mercator Kennissintrum-bibleteek
De bibleteek hat mear as 6500 titels, sawol boeken
as artikels. Al dy publikaasjes hawwe te krijen mei
meartaligens, twataligens yn opfieding en ûnderwiis,
Europeeske minderheidstalen, taalpolityk en relatearre
ûnderwerpen. Meartaligens is ien fan de spearpunten
fan Tresoar.
Yn de Tresoar-katalogus binne de titels fan de
Mercator-bibleteek yn de beskriuwing werom te
kennen oan it sinjatuer Merc, bygelyks Merc100Gbe125.
De bibleteek hat in eigen yndielingsskema, dat yn de
seal ynsjoen wurde kin.

In part fan de kolleksje stiet yn de iepen útlien yn
de stilteseal njonken de útlienbaly, it oare part, mei
benammen de boeken oangeande minderheidstalen,
stiet yn it magazyn fan Tresoar.
De meiwurkers fan de útlienbaly fan Tresoar of
Elly Albers, ynformaasjespesjalist fan Mercator
Kennissintrum / Fryske Akademy (ealbers@fryskeakademy.nl, tel. (058) 2336913), binne altyd ree
om fragen oangeande de Mercator-bibleteek te
beantwurdzjen.
De katalogus fan de Fryske Akademy-bibleteek sil yn de
rin fan 2016/2017 allyksa te finen wêze yn de Tresoarkatalogus. Sa gau as dy konverzje slagge is, wurdt dat
yn Ut de Smidte meidield.

www.fryske-akademy.nl
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De katalogus fan de Mercator-bibleteek (Mercator is
ûnderdiel fan de Fryske Akademy) is sûnt novimber
2015 te finen fia de folgjende link: http://wqd.nl/rxbO
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Utjeften
Fryske Akademy:
Trije iuwen bouskiednis

Sûnt de oprjochting yn 1938 is de
Fryske Akademy festige op de hoeke
fan de Doelestrjitte en de Grienewei,
yn it histoarysk sintrum fan Ljouwert.
Notaris Nanne Ottema joech de
Akademy doe de beskikking oer twa
keamers yn it Coulonhûs dat in jier
earder troch him oankocht wie, in
prachtich betiid-achttjinde-iuwsk
foarbyld fan Hollânsk klassisisme.

Yn de jierren dêrnei is de Fryske
Akademy stadich útwreide, der
waarden nije gebouwen oankocht en
noch wer oaren waarden nij boud. Sa
ûntstie in griemmank fan gebouwen.
Yn 2006 kamen der wer bouplannen
op it aljemint en doe hat de
Limboarchske arsjitekt Jo Janssen
besletten dat it roer om moast.
Tsien jier letter is syn projekt

foltôge. Janssen sette net allinnich
in nij pân del, mar yntegrearre ek
de ferskillende ûnderdielen fan it
kompleks ta ien harmonieus gehiel,
mei behâld fan harren karakteristike
eigenskippen. Sa ûntstie in peareltsje
fan hjoeddeistige arsjitektuer yn it
hert fan Fryslân.
Yn it rynsk yllustrearre boek – dat
nei oanlieding fan de jongste fer- en
nijbou útkommen is – rekonstruearje
fjouwer renommearre (keunst)histoarisy de bouskiednis fan de
Fryske Akademy. Dêrmei drage
sy by oan in better begryp fan de
Ljouwerter stedsûntwikkeling fan de
lêste trije iuwen.
Mei bydragen fan Hans Cools, Johan
de Haan, Hans Ibelings en Leo van
der Laan.

Hans Cools en
Mieke Zaanen

Hans Cools (red.), Johan de Haan,
Hans Ibelings, Leo van der Laan,
Fryske Akademy: trije iuwen
bouskiednis, Fryske Akademy/
Afûk, Ljouwert, 2016, 120 siden,
Akademy-nûmer 1096, Fryske
edysje ISBN 978-94-9217-633-2,
Nederlânsk ISBN 978-94-9217631-8 en Ingelsk 978-94-9217632-5. Priis € 29,90.

Blomlêzing Fryske en Hollânske
fersen fan J.B. Schepers

UtdeSmidte hjerst 2016
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Yn ’e rige Minsken en Boeken
kaam in blomlêzing út fan de
Fryske en Hollânske fersen fan
Johannes Bernard Schepers (Grou
1865 – Haarlim 1937), Zonder liefde
leefde nooit een lied. It boek krige
as ûndertitel mei: ‘Ik kaam fan
blauwe Fryske marren’.
Schepers groeide op yn it hert fan
Fryslân, as dokterssoan yn Grou, mar
wie fan hûs út net Frysktalich. Dochs
skreau er in soad fersen yn it Frysk.
Hy studearre ‘Nieuwe Letteren’ yn
Grins. Yn 1897 kaam syn Frysktalige
bondel Gedichten út. Yn it Hollânsk
publisearre er yn 1900 Bragi, in
grut epysk dichtwurk. Foar fierwei it
grutste part binne syn fersen lykwols
allinnich yn tydskriften publisearre.
Hy wurke as learaar Nederlânsk yn
Haarlim.
Yn ’e blomlêzing kin de lêzer
Schepers syn ûntjouwing folgje:

www.fryske-akademy.

fan begjinnend nei ripe dichter
mei leafdeslyryk oer Trien Lykles,
syn lettere frou, en natoerpoëzij,
benammen oer Grou en it wetterlân.
As twadde faze, fan syn komst nei
Haarlim ôf, is der de ferdjipping ta
selsûndersykjend dichter, fuorre
troch tsjinslach en fertriet. Fan de
‘Grutte Oarloch’ ôf belibbe de dichter
in perioade fan betreklike rêst en
konsolidaasje.
Nei teloarstellings yn it Fryske
literêre fjild, dichte Schepers mear
yn it Hollânsk om letter dochs
werom te kearen by it Frysk. Yn
beide talen socht er om erkenning,
dy’t er faak net krige. Sa waard er
yn beide talen in hast fergetten
dichter. Dizze blomlêzing docht
rjocht oan Schepers syn stribjen en
keunstnerskip yn syn syktocht nei
harmony en leafde.

De blomlêzing
waard gearstald
troch Tsjerk
Veenstra fan
Burgum. Hy
skreau ek de
ynlieding en sette
de Fryske fersen
oer yn it Hollânsk.
Der binne ek in stikmannich
akwarellen en tekeningen fan
’e dichter opnommen.
Veenstra, T., Zonder liefde leefde
nooit een lied, ‘Ik kaam fan blauwe
Fryske marren’. Rige Minsken
en boeken (rige bio- en bibliografyske geskriften fan de Fryske
Akademy ûnder redaksje fan:
Piter Boersma, Ernst Bruinsma,
Goffe Jensma, Jelma Knol, Jelle
Krol en Janneke Spoelstra).
Afûk/Stichting Hispel, Ljouwert/
Wiuwert 2015, 344. Priis: € 22,50.
Akademy-nûmer 1089.
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It Beaken
It lêste nûmer fan jiergong 77
(2015) fan It Beaken is útkommen.
Der steane fjouwer artikels yn:
• Ferenc Postma, Warum Johannes
Gele Debreceni bei Nacht und
Nebel aus Franeker verschwunden
ist: Die Franeker Inventarliste
seiner dort hinterlassenen Bücher
und Güter (1661).
• Hans Cools, Het bezoek van een
Toscaans reisgezelschap aan Friese
inboorlingen. Het daguitstapje van
Cosimo de' Medici naar Stavoren
en Molkwerum op 26 juni 1669.

• Joop W. Koopmans, Maria Louise
in het Nederlandse nieuws
(1709-1765).
• Eric Hoekstra, A historical note on
the (in)declinable relative pronoun
and its syntactic functions.
Fierders oankundigingen fan:
• Jan Post (2015), Nieuw licht op de
17 Keuren. Vergelijking van zes
teksten en een herdatering (troch
Rients Faber).
• Rients Faber en Dineke de
Vos (2016), Dwalen door een
familiearchief, rijkdom en verval

tussen 1700 en
1850 (troch Beart
Oosterhaven).
It nûmer slút, lykas
wenst, ôf mei neiere
ynformaasje oer
de auteurs fan de
artikelbydragen (troch
harsels oanlevere).
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Brand, H. e.o., It Beaken, Tydskrift
fan de Fryske Akademy. Jiergong
77, 2015, nûmer 3-4, 72 siden.
Priis: € 17,50. Priis: € 45,00 foar in
abonnemint.

Sân nije útjeften fan regionale dossiers
Regionale dossiers beskriuwe de
status en it funksjonearjen fan in
minderheidstaal yn it ûnderwiis
yn beskate regio's fan Europa.

• Tästensen, A. (2015). German: The
German language in education in
Germany. Ljouwert/Leeuwarden:
Mercator Research Centre.
• Brĕzan, B. (2016). Sorbian: The
Sorbian language in education in
Germany (2nd edition). Ljouwert/
Leeuwarden: Mercator Research
Centre.
• Verra, R. (2016). Ladin: The Ladin
language in education in Italy (2nd
edition). Ljouwert/Leeuwarden:
Mercator Research Centre.

Yn de kommende wiken sil ek noch
in regionaal dossier oer it Nenets,
Khanty and Selkup in education in
the Yamal Region in the Russian
Federation, skreaun troch Roza
Laptander, printe wurde. Dizze
nije dossiers, mar ek de oare
regionale dossiers fan it Mercator

Kennissintrum, binne del te laden op
de website fan Mercator:
http://wqd.nl/b0RT.
Wa’t graach in printe ferzje fan in
dossier ha wol, kin dêrta in berjocht
stjoere nei:
rvdongera@fryske-akademy.nl of
rsterk@fryske-akademy.nl.

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

www.fryske-akademy.nl
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De dossiers jouwe ynformaasje
oer nasjonale en regionale
ûnderwiissystemen, oer de
wetjouwing en de finansjele stipe en
befetsje statistyske ynformaasje.
De dossiers binne opboud neffens
in fêste struktuer, dy’t safolle
mooglik hanthavene wurdt. Dat
makket dat se gaadlik binne foar
ferlykjend ûndersyk. De dossiers
wurde gearstald troch eksperts út
minderheidstaalregio’s en der binne
oan no ta 40 eksimplaren yn de rige
ferskynd.
Ein 2015 en oan no ta yn 2016 binne
sân nije dossiers ferskynd:

• Costas, X. H. and A.
Expósito-Loureiro.
(2016) Galician: The
Galician language in
education in Spain
(2nd edition). Ljouwert/
Leeuwarden: Mercator
Research Centre.
• Campos Bandrés, I. O.,
J. P. Martinéz Cortés,
and S. J. Paricio Martín.
(2016). Aragonese: The
Aragonese language
in education in Spain.
Ljouwert/Leeuwarden:
Mercator Research Centre.
• Ó Murchú, H. (2016). Irish:
The Irish language in education in
Ireland (2nd edition). Ljouwert/
Leeuwarden: Mercator Research
Centre.
• McArdle, F. and R. Teare (2016).
Manx Gaelic: The Manx Gaelic
language in education in the Isle
of Man. Ljouwert/Leeuwarden:
Mercator Research Centre.

Utjeften
Groat Amelander Woa’deboek
ferskynt yn novimber
It Amelân hat in eigen dialekt.
Dat hat skaaimerken fan it Frysk
mar tagelyk ek fan it Nederlânsk;
wat dat oangiet is it in broerke
fan oare mingdialekten lykas
as it Stedsk en it Biltsk. Hoewol
grûndearre op deselde formule, hat
it Amelânsk dochs ek in fiks tal eigen
skaaimerken. Hiel bysûnder is ek it
grutte tal ferskillen op it eilân sels,
benammen tusken de eastlike en
westlike doarpen, dêr't Ballum soms
wer in eigen posysje by ynnimt.

Anton Oud
It wie Anton Oud (1935-2006) dy't
troch syn memmetaal sa ynspirearre

UtdeSmidte hjerst 2016
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waard, dat er besleat om dy fêst
te lizzen. Oud waard berne yn
Buren, dêr't er ek yn opwoechs.
Letter ferfear er nei De Jouwer. Yn
1977 begûn er mei it sammeljen en
beskriuwen fan Amelanner wurden,
dat tsien jier letter útgroeie soe ta it
by de Fryske Akademy útkommen
Woa'deboek fan ut Amelands. Dy
útjefte smiet in soad positive reaksjes
op, en dy brochten de gearstaller
der ta om nei syn pensjonearring
oan in nije en folle wiidweidiger
ferzje te begjinnen. Op 'en nij stipe
fan in eilanner wurkgroep, teach er
fûl oan it wurk. Spitigernôch waard
er slim siik, mar it slagge him dochs
noch om foar syn ferstjerren in
folsleine ferzje fan it wurdboekpart
op te leverjen. Dy waard dêrnei
noch troch leden fan 'e wurkgroep
oanfolle, benammen mei dialektyske
ynformaasje, en dêrnei ûndergie it
manuskript op 'e Fryske Akademy ek
noch ferskillende bewurkings.
It nije wurdboek hat mei syn
goed 900 siden de neifolgjende
ûnderdielen:
• In ynliedend part mei ûnder oare
in karakterisearring fan it dialekt
en in behanneling fan stavering

en útspraak en oare grammatikale
eigenskippen. Ta oantinken fan
'e auteur is der in In Memoriam
Anton G. Oud opnommen.
• It wurdboekpart is mei syn 640
siden neffens de edysje fan 1987
bot útwreide. Der is rom omtinken
foar fêste útdrukkings en typyske
Amelander formulearrings. Sa
komt de eilanner taal foar de
brûker ta libben.
• In yndeks dy't fia it Nederlânsk
tagong jout ta it Amelânsk, en dy't
sa as in alderearste begjin fan in
wurdboek Nederlânsk-Amelânsk
sjoen wurde kin.
• In oersjoch fan eilanner foar
nammen en streeknammen,
yn 'e mande mei in kaart.
It wurdboek ferskynt op 15 novimber
2016.

Oud, Anton G. (†, besoarge troch
Siebren Dyk, Groat Amelander
Woa’deboek, ynbûn, ca. 900
siden, Afûk, Ljouwert 2016,
Akademy-nûmer 1078,
ISBN: 9789492176301.
Priis: € 44,95. 627

Ljouwert yn de Gouden Iuw
“O Ljouwert, seinige mei sokke grutte
mannen, hoe lang al hawwe jo foar
har mear in leafhawwende mem
west as in hurdhertige styfmem”,
skreau rektor Neuhusius fan de
Latynske skoalle yn 1633. De Fryske
haadstêd makke yn de santjinde iuw
ek in bloeiperioade troch. De stêd
naam in foaroansteande posysje
yn tusken de oare stêden fan de
Republyk. Yn de mannichfâldige
iermoderne stêdsskiednissen wurdt
yn de regel de loftrompet stutsen oer
it unike karakter fan de eigen stêd.
De – Nederlânsktalige – bondel
Leeuwarden in de Gouden Eeuw

www.fryske-akademy.

beljochtet ferskate aspekten fan
Ljouwert yn de Gouden Iuw. Dy
wurde ferlike mei ûntjouwings op
oare plakken. Nei in skôging oer
rektor Neuhusius syn lofrede op
Ljouwert (fan Piter van Tuinen)
folgje bydragen oer ûnder mear
literêr firtuoas Jan Jansz. Starter
(Philippus Breuker), de Ljouwerter
skilderkeunst (Piet Bakker), Anna
Maria van Schurman (Mirjam de
Baar), Ljouwerter herbergen (Henk
Oly) en rykdom, bûtenlibben en
elitefoarming yn it Ljouwert fan de
‘lette’ Gouden Iuw (Yme Kuiper).

Oly, Henk &
Geert de Vries
(red.), 2016,
Leeuwarden in de Gouden Eeuw,
Hilversum: Verloren, 308 siden,
Leeuwarder Historische Reeks
XII/Akademynûmer 1093, ISBN
978-90-8704-510-4.
Priis: € 29,00.

Ekonomyske fitaliteitssken
Yndustry fitale drager Noardeast-Fryske ekonomy

Nettsjinsteande it tebekrinnen oan wurkgelegenheid bliuwt de
yndustriële sektor in ekonomyske pylder yn Noardeast-Fryslân. Dat
docht bliken út in ûndersyk fan de Fryske Akademy. It ûndersyk, dêr’t
ek de provinsje Fryslân en de Rabobank oan meiwurken, is publisearre
as earste ‘ekonomyske fitaliteitssken’ út in rige fan fjouwer stúdzjes nei
ekonomysk belied yn de regio Noardeast-Fryslân.
Neffens projektlieder Marijn
Molema bliuwt Noardeast-Fryslân
‘ekonomysk sjoen kwetsber’. Sûnt
de ekonomyske krisis stiet de bou
en yndustriële niverheid ûnder druk.
Omdat dy sektoaren yn NoardeastFryslân oerfertsjintwurdige binne,
rekke de regio in boppegemiddeld
tal banen kwyt sûnt 2008. Yn
kombinaasje mei demografyske
krimp set soks de leefberens ûnder
druk.

Ljochtpunten
Dochs lit de fitaliteitssken dúdlike
ljochtpunten sjen. Yndustriële
ûndernimmings boekten de lêste
jierren boppegemiddelde winsten.

Fan de winst waard 12 prosint op ’e
nij ynfestearre, in persintaazje dat
hast 2 prosint heger leit as de lanlike
trochsneed. ‘It is mooglik dat de
regionale yndustry dêrtroch sterker
út de krisis komt’, stelt ûndersiker
Bart Hoogeboom. Syn yndustriële
basis hat Noardeast-Fryslân mei te
tankjen oan it oerheidsbelied fan
de neioarlochske desennia. Foar de
takomst wurdt yn de fitaliteitssken
wiisd op nije foarmen fan
yndustrybelied, yn en bûten de regio,
dy’t oanslute by de hjoeddeiske
netwurkekonomy. Sa wurdt it
oparbeidzjen yn de itensyndustry en
de metaalniverheid as kânsryk sjoen.
Netwurken kinne ynnovaasje, regio

profilearring
en oare ûntjouwings
stimulearje. De oerheid kin dêr as
yntermediêre partij in rol yn ferfolje.
De kommende jierren sil it ûndersyk
fuortsetten wurde, mei as doel om
in kennisbydrage oan it ekonomysk
belied te leverjen. Oant en mei 2019
komt der alle jierren in fitaliteitssken
fan Noardeast-Fryslân dêr’t in
ekonomyske sektor sintraal yn stiet.
Ankom jier is dat de agrofoodsektor.
De Economische vitaliteitsscan
Noordoost-Fryslân 2016 is del te laden
fan ús website: http://wqd.nl/5tEo.

It ferhaal fan it Frysk hynder

Erfgoed
Yn Het Friese paard fertelt Jorieke
Savelkouls it ferhaal fan it Frysk
hynder, foar hynsteleafhawwers en
foar leafhawwers fan it Frysk hynder,
foar Friezen en foar dyjingen dy’t

harren graach ferdjipje yn skiednis.
It fertelt ommers ek it ferhaal fan
Fryslân sels en fan in Nederlânske,
Europeeske en sels in wrâldskiednis
oan de hân fan dit hynsteras en in
libben stikje Nederlânsk erfgoed.
De presintaasje fan Het Friese
paard wie op freed 1 april yn it
Lânboumuseum in Earnewâld,
tagelyk mei de premjêre fan de

dokumintêre fan Omrop Fryslân:
‘‘It Swarte Goud’ fan Fryslân: it
Frysk hynder’, dêr’t Jorieke ek oan
meiwurke hat. De dokumintêre
is op ynternet werom te sjen op:
http://wqd.nl/9XbX
Jorieke Savelkouls studearre yn 2010
cum laude ôf as histoarikus oan de
Universiteit van Amsterdam. Hja
spesjalisearre har yn ynternasjonale
ferhâldings, Europeeske skiednis en
koloniale skiednis, net-Westerske
skiednis en skiednis fan de Kâlde
Oarloch. Sûnt maart 2014 is se
frijwillichster by de Fryske Akademy
en op dit stuit is se dwaande om in
ferfolchûndersyk oer it Frysk hynder
op te setten.
Savelkouls, Jorieke, Het Friese
paard, 208 siden, Bornmeer,
De Gordyk 2016, ISBN
9789056153731. Priis: € 19,90.

www.fryske-akademy.nl
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Fan de hân fan ús frijwillichster
Jorieke Savelkouls ferskynde de
publikaasje Het Friese paard. It boek
is ûntstien nei oanlieding fan it artikel
dat hja foarich jier foar it 95ste diel
fan De Vrije Fries skreau: ‘The Friesian
horse and the Frisian horse. The (re)
invention and the historicity of an
iconic breed’.
It Frysk hynder is ien fan de meast
ikoanyske hynsterassen fan de
wrâld. Boppedat is it ien fan de
âldste hynsterassen fan Europa. Mar
hoe fier giet de skiednis fan it Frysk
hynder werom? En hoe Frysk is it
Frysk hynder eins?

Personalia
Komme en gean
Yn juny en july lêstlyn hat de Fryske
Akademy ôfskied nommen fan Jippe
Kamstra, Sjoerd van der Schaaf en
Marijke Van der Zwaag-Veenstra.
Jettina Valk is sûnt 21 maart
wurksum as meiwurker P&O. Ronald
Plantinga is mei yngong fan 15
maaie oan it wurk as ûndersiker
human capital formation for the food
industry. Foar de ynfier histoaryske
boarnen binne op 17 maaie Sigrid
Kingma en Karin van der Woude
en op 1 septimber John Reeders en
Marjolein Kodden oansteld. Theo
Delfstra is sûnt 17 maaie oan it wurk
mei de ynfier en kontrôle histoaryske
boarnen. Pieter Masereeuw wurket
as ICT-programmeur foar it online
NF wurdboek. Anke Wagenaar is as
ynterviewer Taalsurvey oan it wurk

en Thomas Vermaut is sûnt 1 july
ús nije meiwurker foar CAD en GIS.
Tjalling van Houten wurksum as
assistint húswarder. Eduard Drent
is mei yngong fan 1 septimber
is wurksum as wittenskiplik
programmeur.

Stazjêrs

binne twa gastûndersikers út
ein set by Hans Van der Velde:
Toni Rietveld en Vincent van
Heuven binne gastûndersiker
by it projekt ‘De klanken van het
Fries’. Didier Demolin is mei
yngong fan 1 septimber oansteld
as gastûndersiker (KNAW Visiting
Professor).

By de stazjêrs wie it ek
in kommen en gean.
Sa kaam der in ein oan
de staazjes fan Pia
Stienen, Marthe Baas,
Sharyn Moesman,
Lucyna Borycsko, Jorrit
Jansen en Eva Lena
Fox.

Gastûndersikers

Karin van der Woude en Sigrid Kingma

Febrewaris lêstlyn

Wizigings Akademy-gremia
De lêste tiid hawwe der wer
personele wizigings west yn de
Ried fan Tafersjoch (RfT), de
Undernimmingsried (UR) en de
Maatskiplike Advysried (MAR).

Ried fan Tafersjoch
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Yn ‘e Ried fan Tafersjoch is drs.
Jan-Meinte Postma per 1 maaie
werbeneamd foar in twadde
sittingstermyn oant 1 maaie 2020.
Mefrou drs.ir. J.C. (Hanneke) Lens
is mei yngong fan 1 maaie 2016
beneamd ta nij lid fan ‘e RfT, mei
de portefúlje Finansjele Saken.
Har earste sittingstermyn rint oant
1 maaie 2020. Frou Lens is yn it
deistich libben direkteur finânsjes &
kontrôle by it Universitair Medisch
Centrum Groningen. Oan de earste
sittingstermyn fan prof.dr. Fred
Weerman is foartidich in ein kaam
mei't Weerman per septimber 2016
beneamd is ta dekaan fan ‘e Faculteit
der Geesteswetenschappen oan ‘e
Universiteit van Amsterdam.

www.fryske-akademy.

Undernimmingsried
Tongersdei 30 juny is de nije UR
ynstallearre en binne de funksjes
ferdield: foarsitter: Marit Bijlsma;
plakferfangend foarsitter: Edwin
Klinkenberg; Anne Mercuur:
skriuwer; Joop Petter: lid; Willem
Visser: lid.

Maatskiplike Advysried
De Maatskiplike Advysried hat mei
yngong fan 1 maaie 2016 fersterking
krige fan mr. J.J. (Jan) Veldhuis,
dy’t dêrmei mr. E.M.W. (Ernest)
de Lange yn dy ried opfolge. De
earste sittingstermyn fan Veldhuis
rint oant 1 maaie 2021. Veldhuis is
as abbekaat ferbûn oan it kantoar
Trip Advocaten & Notarissen yn
Ljouwert. Syn spesjalisaasjes binne
ûnreplik guod en sivyl bourjocht,
oerheidspraktyk en agrarysk rjocht/
pachtrjocht. Sittend lid Steven Sterk
waard mei yngong fan 1 septimber
2016 werbeneamd foar in twadde
sittingstermyn oant 1 septimber
2021.

Ferstoarne leden
De Fryske Akademy hat tynge
krige fan it ferstjerren fan
fjouwer leden.
Dr. Dirk Jan Henstra is yn 2011
beneamd ta Akademylid en wie
aktyf yn de Oarkonderonte.
Bauke van der Veen hat as
dokumintalist en bibliograaf
by de Fryske Akademy wurke.
Ien fan 'e grutte projekten
dy’t Van der Veen by de FA
dien hat, wie de redaksje fan
Vogels in Friesland. Al yn 1971 is
Bauke van der Veen beneamd
ta Akademylid. Ald-lid fan ús
Wittenskipskommisje prof.
dr. Pim Kooij. Kooij is yn 2010
beneamd ta Akademylid. Minne
Vis is yn 1992 beneamd ta
Akademylid. Vis hat him jierren
oanien op alderlei mêd ynset
foar de Fryske taal- en kultuer.

Fjouwer nije leden foar de Fryske
Akademy
Fjouwer persoanen binne op
9 septimber ta lid fan 'e Fryske
Akademy beneamd: Saskia
Bak, Jannewietske de Vries,
Cees Buisman en Johannes
Boonstra. Dat barde op 'e jierlikse
Akademydei, dy’t dit jier yn
it Natuurmuseum Fryslân yn
Ljouwert wie.
Saskia Bak wie fan 1999 oant 2015
efterinoar adjunkt-direkteur, lid fan
'e ried fan bestjoer en algemien
direkteur fan it Fries Museum en
Keramiekmuseum Princessehof. Yn
'e hjerst fan 2015 waard se direkteur
fan Museum Arnhem.
Tekenjend fan har bestjoerlik talint is
dat se yn 'e mande mei meiwurkers
en adviseurs deryn slagge de nijbou
fan it Fries Museum yn de stelde tiid
en binnen it budzjet del te setten. Se
hie as bestjoerder ek in wichtige stim
yn it nije keunstdepot, dêr't behalven
Fries Museum en Princessehof ek
Tresoar en Natuurmuseum Fryslân
harren kolleksjes ûnderbringe. Se hat
mei oare wurden in soad betsjut foar
de keunsthardware yn Ljouwert yn ’e
ôfrûne jierren.

Buisman is in renommearre
wittenskipper, dy't oplossingen
besiket te finen foar ien fan de
grutte problemen fan dizze wrâld,
de drinkwetterfoarsjenning.
Dêr't Buisman de ideeën foar
de lange termyn ûntwikkelet,
konsintrearret Boonstra him op de
deistige praktyk. Oer de fêstiging
fan Wetsus yn Fryslân sei er ris

dat dat folslein logysk is, om't de
wetterbehannelingssektor fanâlds
al konsintrearre is yn 'e provinsje
en hjir relatyf sjoen de measte
bedriuwen yn dy brânzje fêstige
binne. Boonstra wie in driuwende
krêft efter de fêstiging fan 'e
startbedriuwen yn de Johannes
de Dopertsjerke yn Ljouwert en
hat him mei oerjefte ynset foar de
realisaasje fan it nije gebou.
Jannewietske de Vries waard
beneamd foar har fertsjinsten
foar de Fryske kultuer. De Vries
hat har as deputearre foar taal,
ûnderwiis en kultuer yntinsyf
ynset foar de befoardering fan 'e
kultuer yn Fryslân, de Fryske taal en
streektalen. Sûnder Jannewietske de
Vries wie it net slagge dat Ljouwert
útkeazen waard as kulturele
haadstêd fan Europa yn 2018.
Sy hat in wichtige bydrage jûn
oan it tastânbringen fan 'e Wet
Gebruik Friese Taal en wiziging fan
ûnderwiiswetten om it foech oer it
ûnderwiis yn it Frysk oer te dragen
fan 'e ryksoerheid oan ’e provinsje
Fryslân. In konkrete útwurking
dêrfan is de Bestjoersôfspraak
Fryske Taal en Kultuer, dêr’t ek
de posysje fan ’e Fryske Akademy
as selsstannich KNAW-ynstitút yn
ferankere is.

Foardrachten
nije leden 2017
Stipers en leden fan 'e Akademy
kinne it hiele jier troch lju foar
beneaming ta lid fan 'e Fryske
Akademy foardrage. Foar in
beneaming moatte foardrachten op
syn lêst alle jierren op 1 juny troch
middel fan in brief yntsjinne wêze by
de direkteur-bestjoerder.
By de foardracht moat dúdlik
motivearre wurde, wêrom't de foardroegene it lidmaatskip fertsjinnet.
Immen kin beneamd wurde ta lid op
grûn fan syn/har: fertsjinsten op it
mêd fan de wittenskip; fertsjinsten
foar de Fryske Kultuer; grutte oanhâldende niget oan de wittenskip of oan
de Fryske kultuer yn it algemien.
At it heal kin, wolle wy ek graach de
kontaktgegevens fan 'e foardroegene
hawwe. Set jo eigen kontaktgegevens
der ek by, want as de foardroegen
kandidaat ta lid beneamd wurdt,
wolle wy jo ek graach útnûgje.
It brief kinne jo stjoere nei: Fryske
Akademy, nije leden, Postbus 54,
8900 AB Ljouwert. Of fia e-mail:
lhoekstra@fryske-akademy.nl.

Oersjoch leden
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
website www.fryske-akademy.nl

www.fryske-akademy.nl
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Under de besieljende lieding fan
Cees Buisman en Johannes Boonstra,
de wittenskiplik respektyflik saaklik
direkteur, groeide Wetsus út ta in
topynstitút, dêr’t 105 ynternasjonale
bedriuwen en 22 kennisynstellingen
út hiel Europa yn oparbeidzje, yn har
stribjen om oplossingen te bieden
foar de wrâldwetterproblematyk.

f.l.n.r.: Johannes Boonstra, Saskia Bak,
Jannewietske de Vries en Cees Buisman

Projekten
Taalweb
fernijd

mei ûnder mear fernijd
Frysk Hânwurdboek
De website fan Taalweb Frysk is
de lêste tiid fernijd. Op Taalweb
binne helpmiddels te finen om it
skriuwen fan de Fryske taal makliker
te meitsjen. Sa kin men der in rige
wurdboeken, in staveringshifker,
in oersetprogramma, de
Foarkarswurdlist en in oersjoch fan
de Fryske stavering fine.

Digitale taalprodukten
De site is no útwreide mei in aparte
side dêr’t alle digitale taalprodukten
fan de Fryske Akademy fan ôf yn
te laden binne. Neist de al earder
beskikbere staveringshifkers
foar Word, Excel, Powerpoint en
Outlook, binne der no ek hifkers
foar LibreOffice en Mozilla Firefox/
Thunderbird te finen. De wurdlist
foar de staveringshifkers is oanfolle
mei nije wurden.

Frysk Hânwurdboek
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De brûker kin fan de nije
downloadside ek it Frysk
Hânwurdboek (2008) ynlade.
De elektroanyske ferzje fan dat
ientalige wurdboek is revisearre
en de staveringsoanpassing fan
2015 is der ek yn oanbrocht. It Frysk
Hânwurdboek is nei ynstallaasje
te brûken op Windows-, Linux- en
Applekompjûters.
It taalbestân dat brûkt wurdt foar
de Oersetter is útwreide en oanpast
neffens de nijste staveringsregeling.
Dêrtroch is de kwaliteit fan de
oersettingen ferbettere.
Taalweb is in produkt fan de Fryske
Akademy, dat yn febrewaris 2015
online gien is. It is mei mooglik
makke troch de Provinsje Fryslân,
Gridline/Klinkende Taal Amsterdam
en de Radboud Universiteit
Nijmegen. Taalweb is op ynternet
te finen op: https://taalweb.frl.
Foar fragen en ynformaasje:
taalweb@fryske-akademy.nl.

www.fryske-akademy.

Digitalisearring fan persoans
ynformaasje út 1750-1900
Fan ’t maitiid binne fiif meiwurkers
út ein setten by it projekt Fryslân
1750-1900: personen en percelen.
Bram Boonstra, Theo Delfstra, Sigrid
Kingma, Thomas Vermaut en Karin
van der Woude sille persoansynformaasje út preekadastrale en
kadastrale boarnen oernimme foar
de ynfier yn HISGIS (www.hisgis.nl).
It HISGIS-tiim is yn septimber
noch útwreide mei John Reeder en
Marjolein Kodden.
It projekt is ûnderdiel fan it Deltaplan
Digtalisering Cultureel Erfgoed Fryslân
en wurdt betelle út de ynvestearringsaginda Wurkje foar Fryslân.
Safolle mooglik ûnderdielen fan de
Fryske erfgoedkolleksje sille digitalisearre wurde en beskikber komme
op de website www.redbot.nl.
Film- en lûdsfragminten, printe tekst,
autentike boarnen, kaartmateriaal,
ensafuorthinne. Tsientallen Fryske
organisaasjes binne by ien of mear
Deltaplanprojekten behelle: de
Fryske Akademy is dêr ien fan.

Nije data
Foar it projekt Fryslân 1750-1900:
personen en percelen wurdt it HISGIS,
it histoarysk geografysk ynformaasjesysteem fan de Fryske Akademy,
oanfolle mei nije data. Sa wurdt in
ekstra searje kaartlagen lein op de
hjoeddeistige basislaach fan it âldste
kadaster (1832). Foar hiel Fryslân
giet it yn dit gefal om kadastrale
mutaasjekaarten fan 1879-1887 mei
de byhearrende perseelsdata. Sa
kin aanst net allinnich sjoen wurde
wa't yn 1832 eigner wie fan in hûs
of stik lân, mar ek wa't dêr yn de
lette njoggentjinde iuw rjochten op
hie en hoe't it der doe mei steld wie.
Ofhinklik fan de lokale beskikberens
en de mooglikheden, sil ek oar kaartmateriaal opnommen wurde, lykas
de Ljouwerter wykkaarten fan 1843
en 1873.

Breed skala
Troch ferskate boarnen út de
perioade fan likernôch 1750-1900
te brûken, is in breed skala oan
bewennersynformaasje te efterheljen en te lokalisearjen op in kaart.

Tink oan data út
folkstellingen,
kiesregisters, befolkingsregisters en
belestingkohieren.
Op it mikronivo fan
de perselen komt
sa ynformaasje
beskikber as âldens, berteplak,
berop, ynkommen en godstsjinstige
oertsjûging. Benammen foar de
Fryske stêden wurdt dêr yn in dielprojekt wurk fan makke. Presintaasje
yn HISGIS is net allinne nijsgjirrich
foar genealogen: it biedt ek nije
ûndersyksperspektiven foar bygelyks
sosjologen, erfgoedsaakkundigen en
amateurûndersikers.

Hûsnûmers
Nei’t de finansiering rûn wie, koe yn
oktober 2015 mei de neiere útwurking fan de ûnderskate ûnderdielen
begûn wurde. It boarnemateriaal
waard mear yn detail ferkend, mei it
each op de útwurking fan de ferskate
ynfier- en kaartfektorisearringstrajekten. Foar Ljouwert en Harns
is ûndersocht op hokker wize oft
de ferskate histoaryske gegevens
te ferbinen binne oan it kadaster.
Undersyksmeiwurker Mark Raat hat
dêrfoar ûnder oare stúdzje makke
nei de âldste hûsnûmersystematyk
fan Nederlân, datearjend út 1806.
De hûsnumers binne in wichtige
ferbinende skeakel tusken de achttjinde-iuwske reëelkohieren en it
âldste kadaster.
De Fryske Akademy hopet yn 2017
mei de earste resultaten komme te
kinnen.

Noardlik skiednisnetwurk úteinsetten
It netwurk foar oer de grins hinne geande skiednis fan NoardwestDútslân en Noard-Nederlân is op woansdei 16 maart úteinsetten.
Fertsjintwurdigers fan sa’n tweintich Nederlânske en Dútske
organisaasjes kamen dy deis byinoar yn it East-Fryske Lear (Dútslân), dêr't
de earste ûndersyksprojekten fan it netwurk presintearre waarden.
It skiednisnetwurk wol it
oparbeidzjen oan beide kanten fan
de grins befoarderje yn it ûndersyk
nei kultureel erfgoed en regionale
skiednis. Histoarysk ûndersyk yn
de grinsregio is gauris rjochte op
deselde tema’s, mar kin neffens
Akademy-histoarikus dr. Marijn
Molema folle mear opinoar ôfstimd
wurde troch gearwurking en
kennisútwikseling.

Direkt ferbûn
“It kultivearre feanlânskip en
de wize dêr’t dat op oanmakke
is, steane yn de belangstelling
fan sawol Noard-Nederlanners
as Noardwest-Dútsers”, seit
Molema, dy’t inisjatyfnimmer fan
it skiednisnetwurk is. “En by it

migraasjetema wurdt it idee fan in
dielde skiednis ek al gau taastber. De
befolkingsskiednis fan de stêd Grins
is bygelyks sterk beynfloede troch de
tastream fan minsken út NoardwêstDútslan. Neikommelingen fan dy
migranten binne dus direkt ferbûn
mei de skiednis fan de eastlik
lizzende buorregio’s”.
It netwurk begjint mei ûndersyks
projekten op it mêd fan migraasje
skiednis en it digitalisearjen fan
histoaryske boarnen. Sa sil de
Dútske partner Emsländische
Landschaft in projekt koördinearje
dêr't yndividuele ûnderfiningen
fan migranten yn de grinsregio yn
sammele wurde. In oar projekt is
HisGIS Ostfriesland, in útwreiding
fan it histoarysk geografysk

ynformaasjesysteem HisGIS
mei kadasterynformaasje út dy
Noardwest-Dútske regio.
By it skiednisnetwurk binne seis
organisaasjes oansletten: út Dútslân
de Ostfriesische Landschaft, de
Emsländische Landschaft en
it Emslandmuseum Lingen; út
Nederlân wei it Drents Archief, de
Waddenacademie en de Fryske
Akademy. It projekt wurdt ûnder
oaren stipe troch middels fan it
INTERREG-V-programma fan de
Europeeske Uny.
Mear ynformaasje oer de aktiviteiten
en projekten fan it skiednisnetwurk
is te finen op de website
www.gesnet.eu.

Undersyk nei Boalserter Suvelskoalle
De Fryske Akademy sil ûndersyk dwaan nei de eardere Suvelskoalle yn
Boalsert. Yn 'e mande mei Van Hall Larenstein, de hegeskoalle dêr’t de
ferneamde Suvelskoalle yn 1996 yn opgie, wurdt it kommende jier de
skiednis fan dat ûnderwiisynstitút útdjippe.
oft Fryslân ta in suksesfolle regio
foar de lânbou en de ferwurkjende
yndustry makke hat. Molema: 'De
kaai ta it Fryske suvelsukses leit
yn it oanhâldend ûntwikkeljen en
tapassen fan nije kennis. Dêrom is it
de muoite wurdich om de rol fan de
Boalserter Suvelskoalle yn it ferhaal
fan tichterby te ûndersykjen'.
In earste suvelfakskoalle
sette yn 1889 út ein yn
Boalsert. Nei de komst
fan wat hjoed de dei
Wageningen Universiteit
hyt, wie de suvelskoalle
de twadde ynstelling foar
agrarysk heger ûnderwiis yn
Nederlân. Lykwols waarden
de lessen tsien jier nei
de iepening beëinige. Yn

www.fryske-akademy.nl
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Undersiker Ronald Plantinga
(1988) sil ynterviews hâlde mei
âld-learlingen en âld-dosinten fan
de Suvelskoalle. Dêrneist wurde der
argiven rieplachte. It ûndersyk is
part fan in bredere ûndersyksaginda
dy’t útfierd wurdt ûnder lieding
fan histoarikus Marijn Molema.
Dêryn stiet de fraach sintraal wat

1904 kaam der in nije en moderne
Rykssuvelskoalle yn Boalsert.
Sawat de hiele tweintichste iuw
hat dy Suvelskoalle goed oplate
arbeidskrêften ôflevere. Alumny
fan de skoalle waarden 'suvelaars'
neamd en hawwe in grutte bydrage
levere oan de Nederlânske en Fryske
suvelyndustry.
De skoalle hie in goede reputaasje,
ûnder mear troch de hechte bannen
mei it bedriuwslibben, wêrtroch’t
de lesstof goed oansleat by it ferlet
fan de wurkflier. Managers en
fabryksdirekteuren wiene ree om
te ynvestearjen yn kontakten mei
de skoalle. Sicht op de relaasjes
kin meihelpe by de opbou fan
hjoeddeiske kennisnetwurken, dy’t
passe by de kennisekonomy fan
de 21ste iuw. De ûndernimmers,
kennisynstellings en oerheden dy’t
dêr oan wurkje, kinne de skiednis
brûke as foarbyld en boarne fan
ynspiraasje.

FA-ria
Veni-beurs foar Marjoleine Sloos
Postdoktoraal ûndersiker Marjoleine Sloos fan de Fryske Akademy
kriget in Veni-beurs foar har ûndersyk nei taalregels en twataligens
ûnder Friezen.
Sloos is sûnt jannewaris 2016
dwaande as postdoktoraal
ûndersiker by de Fryske Akademy.
Har ekspertize leit benammen op it
mêd fan 'e fonetyk en fonology fan
twataligens en twaddetaalakwisysje.
Yn har Veni-ûndersyk sil Sloos
analysearje hoe’t twatalige Friezen
omgean mei ôfwikende taalregels
yn it Frysk en it Nederlânsk. Yn it
Nederlânsk wurdt de n oan ’e ein
fan in meartals- of tiidwurdsfoarm
faak weilitten. Yn it Frysk wurdt
dêrfoaroer de stomme e faak
weilitten. Undersyk út 1987 lit sjen,
dat dy klankregels – it weilitten fan

de n en fan de stomme e – yn beide
talen foarkomme. Dêrby die bliken,
dat dy ferwikseling faker foarkomt
by âldere sprekkers en minder
by jongere sprekkers. Jongere
Marjoleine Sloos
sprekkers lykje yn dat stik net allinne
it Nederlânsk mear standert út te
sprekken, mar ek it Frysk.
It ûndersyk dat Marjoleine Sloos de
kommende jierren útfiere sil, giet
nei oft dy tendins trochset. Dêrby
wurdt ûndersocht oft der ferskillen
binne yn 'e útspraak fan âldere
en jongere sprekkers, manlike en
froulike sprekkers en sprekkers mei
útinoarrinnende opliedingsnivo’s.

Win 1000 euro mei dyn masterskripsje
Skriuwsto dyn masterskripsje oer in ûnderwerp dat leit op it mêd fan
'e Fryske taal en kultuer? Bygelyks oer taal- of letterkunde, skiednis of
sosjale wittenskippen? Dan kinsto meidwaan oan de Skripsjepriis fan de
Fryske Akademy en dêrmei 1000 euro winne.

Betingsten

UtdeSmidte hjerst 2016
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• De skripsje moat skreaun wêze nei
1 juny 2015 en fóár 1 juny 2017.
• De oplieding hat dyn skripsje
goedkard.
• 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
bliuwt eigendom fan de Fryske
Akademy.

Opstjoere
De skripsjes kinne oant 1 juny 2017
stjoerd wurde nei: Fryske Akademy,
Skripsjepriis, Postbus 54, 8900 AB
Ljouwert.

www.fryske-akademy.

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.

Priisútrikking
De Skripsjepriis wurdt útrikt op
'e Dies Natalis (Akademydei)
fan 'e Fryske Akademy, freed
15 septimber 2017.
Nim foar mear ynformaasje
kontakt op mei de kommunikaasjeôfdieling fan 'e Fryske Akademy:
kommunikaasje@fryske-akademy.nl

Sloos is ien fan 'e 158 ûndersikers
dy’t dit jier in Veni-beurs fan de
Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
kriget. Mei in Veni-beurs kinne
talintfolle jonge wittenskippers foar
de doer fan trije jier harren ûndersyk
fierder útwurkje.

Oerdracht
histoaryske kolleksje
Yn it oparbeidzjen tusken Fryske
Akademy en Tresoar spilet de
opbou fan in wittenskiplike
bibliotheek oer, foar en fan Fryslân
in wichtige rol. It giet dan om it
sammeljen fan moderne stúdzjes
oer bygelyks meartaligens, mar ek
tige wichtich is it hoedzjen fan it
‘boeke-erfgoed’ út ferline iuwen.
Troch it oerdragen fan syn
histoaryske kolleksje oan Tresoar
hat de Fryske Akademy likernôch
100 âlde drukken (fan foar 1800)
yn it publike domein brocht. It giet
û.o. om boeken fan Wassenbergh,
Hamconius, Foeke Sjoerds en
Jacob Rhoer. De titels binne net
allegearre unyk, mar de boeken
binne wol fan belang yn it ûndersyk
nei lêskultuer, útjouwersskiednis en
eigeners (boeken mei persoanlike
oantekeningen). De kolleksje
komt ynkoarten foar it publyk
beskikber. Op moandei 4 july
lêstlyn hawwe de direkteuren fan
beide organisaasjes, Hanno Brand
en Bert Looper, de oerienkomst fan
bewarjouwing ûndertekene.

<<< Ferfolch fan de foarside ‘Akademydei yn teken boukeunst’

Hy stie ek noch efkes stil by de
fisitaasje fan novimber ferline jier:
“De fisitaasje befestige, dat de krêft
fan ‘e Fryske Akademy leit yn ‘e
komplemintarieit fan fûnemintele
wittenskip en maatskiplike relevânsje
fan it ûndersyk. It seit himsels, dat wy
op dat paad fierder geane”. Dêrnei
waarden fjouwer nije Akademy-leden
beneamd (sjoch ek side 9).

rysk

De middei stie fierder yn it teken fan
de boukeunst. Haadsprekker Sible
de Blaauw hie it oer Fryske tsjerken
as erfgoed yn perspektyf. Letter
CtrlWORK
wie it wurd oan de skriuwers fan
it boek Fryske Akademy. Trije iuwen
rzje fan Ctrl-WORK makke.
bouskiednis (sjoch ek side 4), dat
rma ErgoDirect bestiet al
dyselde
oan KNAW-direkteur
en Frânsk en
wurdt middeis
brûkt
Mieke
Zaanen
oerlange
waard.
it brûken fan toetskombiMonumintesaakkundige
Leo van der
brûken fan har tiid, yn it
Laan fertelde
n in sûn wurkplak
en yn it dat der foar de eardere

my makker
l-WORK

Noardertsjerke
(no It Aljemint)
ynearsten hiele oare
plannen leine foar
de arsjitektuer, mei
in tuorke en in oar
plak fan de haadyngong. Johan de
Haan koe fertelle dat it Coulonhûs
yndield is neffens de ‘gulden snede’
en dat de monumintale trep út
in Grinzer patrisiërswente komt.
Arsjitekt Jo Janssen hat de ferskate
Akademygebouwen byinoar brocht,
mei as typyske skaaimerken ienfâld,
stabiliteit en stilte, sa konkludearre
Hans Ibelings.

Iepen hûs
Nei it programma yn Natuurmuseum
Fryslân wie elk wolkom om it
resultaat fan de ferbouwings te
besjen ûnder it geniet fan in hapke

Erfgoedkeamer

en in drankje. By de nije yngong
hiet Anthonius Coulon – eardere
bewenner en boumaster fan de
Akademypannen – elkenien wolkom.
Njonken de gebouwen, kaam ek
de ynhâldlike komponint fan it
Akademywurk oan bod. Sa koe
men yn de Erfgoedkeamer mear te
witten komme oer de sprieding fan
de ûnderskate foarmfarianten fan it
wurd ‘ierappel’.
De sneons wie de fernijbou te
besjen yn it ramt fan de Open
Monumentendag; dêr kamen sa’n
750 lju op ôf.

g.

Maatskiplike Advysried
rd op freedBeliedsstik
11 febrewaris
isaasjes, lykas Tresoar, de
ool, gemeente Leeuwarden
iene der by oanwêzich.
k Nendels De
fanMaatskiplike
ErgoDirect Advysried (MAR) fan de Fryske Akademy hat it ôfrûne jier
er it wurkjeninmei
ditsoarte skreaun. Yn dat stik wurde boustiennen beskreaun fan de
beliedsstik
ic Hoekstrafyzje
fan de
fanFryske
de Maatskiplike Advysried fan de Fryske Akademy. Der wurdt yn
mmen dy’t er
tsjinkaam hoe't
by
beskreaun
de MAR tinkt oer de rol dy't de Fryske Akademy hat yn de
De blokjes
meiis bedoeld om oanset te jaan ta fierdere
Nederlânskútbou
nei it Frysk
ta. Fryske mienskip.
fan de
It stik

‘De Fryske Akademy is fan ús’

tips is
dy’tskreaun
yn it Frysktroch Steven Sterk en besprutsen yn
diskusje. De earste ferzje

op it skerm
ferskine.
ARBO-regels
en wurdt troch
gearkomsten
fan de MAR.
Begjin
july is it stik oanbean oan deputearre
wurknimmers
fan
de
Fryske
Sietske Poepjes.
om tûker en sûner te wurkjen.

lden yn
mint yn
aske op
: tiisdei
waris en

(Advertinsje)

Kennisynstellings tekenje
11
heger ûnderwiis-akkoart

Ut de Smidte juny 2011
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Under it motto ‘Naar een innovatieve en lerende regio’
hawwe op freed 24 juny fyftjin kennisynstellings it Hoger
Onderwijsakkoord Fryslân tekene. Dêrmei is de basis lein foar in
nije universitêre takomst fan Fryslân, dêr’t de Fryske Akademy
folop yn partisipearret. Direkteur-bestjoerder Hanno Brand
tekene it akkoart ek. Mei de ûndertekening hawwe de partijen de
gearwurking bekrêftige om yn Ljouwert mear masteropliedings en
promoasje-ûndersyksprojekten te realisearjen.

bekend
op de

www.fryske-akademy.nl
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It dokumint is as taheakke meistjoerd mei dizze Ut de Smidte en te
downloaden fia ús website www.fryske-akademy.nl

FA-ria
Lân fan Taal los
mei konvenant

Freed 2 septimber ûndertekenen de gruttere Fryske taalynstânsjes it
Taalkonvenant. It konvenant is in mearjierrich oparbeidzjen om it Frysk
en de meartaligens fan de provinsje op de kaart te setten. Lân fan Taal
– it taalprogramma fan de provinsje Fryslân as ûnderdiel fan Kulturele
Haadstêd 2018 - is dizze dei echt begûn.
Afûk, Fryske Akademy, Tresoar,
Rijksuniversiteit Groningen,
Historisch Centrum Leeuwarden,
Omrop Fryslân en Tryater tekenje
hjirmei foar de mienskiplike ynset
foar Lân fan Taal, dat de besiker
en Fries yn 2018 én dêrnei it
taalferskaat fan Fryslân ûnderfine lit.
In belangryk aspekt yn dat kulturele
jier. Ljouwert-Fryslân 2018 en de
provinsje Fryslân setten dêrom ek
har hantekening.
Deputearre Sietske Poepjes: "2018

moat in feest foar eltsenien tróch
eltsenien wurde; sa mei-inoar de
gearwurking op dit mêd oangean, is
tige wichtich. Lân fan Taal wurdt in
wiidweidich programma. Alle partijen
nimme harren eigen eftergrûn,
kunde en ynset mei: hiel sterk."
De taalynstânsjes wurkje oan
útienrinnende projekten foar
2018. Sa wurdt yn 'e Ljouwerter
Prinsetún in talepaviljoen
realisearre en sil de saneamde
Taalkaravaan troch de provinsje

gean. Der komt in telefyzjerige oer
taalbelibbing troch Friezen om
utens. Fan febrewaris ôf wurdt
boud oan 'e Taalekspo yn Ljouwert,
ít bellibingssintrum foar taal yn
Europa, dat ek nei 2018 bestean
bliuwt.

Tosta-festival
De ûndertekening fûn plak krekt
foar de start fan it Tosta-festival,
wilens de Admiraliteitsdagen te
Dokkum. It ynternasjonale Tosta, oer
taalferskaat en mear, is ûnderdiel fan
Lân fan Taal. It festival mei muzyk,
workshops en streekprodukten
wie mei te meitsjen op 'e Merk yn
Dokkum.

Fedde Dijkstra winner Grut Frysk Diktee
Fedde Dijkstra fan Wurdum hat it Grut Frysk Diktee 2016 wûn,
dat yn maaie yn de Steateseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert
holden waard. Fan de 35 dielnimmers dy’t harren kwalifisearre
hiene, kaam Dijkstra mei 10 flaters as bêste út de bus by it
diktee dat skreaun wie troch sjoernalist/skriuwer Sietse de
Vries 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 Tineke Hoekstra
fan Noardburgum en Jan Ybema fan Grins – de priiswinner fan
foarich jier - mei respektyflik 10,5 en 11 flaters.

UtdeSmidte hjerst 2016
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Sietse de Vries gie, ûnder de titel
‘Goeie’, mei syn tekst yn op de
ferskillen tusken de generaasjes
as it om it brûken fan de taal giet.
Jongere minsken kenne de âlde
wurden net mear, wylst de âlderen
muoite hawwe mei de feroaringen yn
it Frysk en de taal fan de jongerein.
As pake seit “it siicht”, ferbetteret de
pakesizzer him mei “it tocht”.
Wurden dêr’t de dielnimmers oer
stroffelen, wiene û.o. risselreauke
(kop-en-pantsje dat net byinoar
heart) en al of gjin trema op de i yn
wurden as klaaiïng, huiïch en wijing.

Bekende Friezen
Njonken de 35 kwalifisearre
dielnimmers diene ek in stikmannich

www.fryske-akademy.

F.l.n.r. aktrise Tamara Schoppert (1ste priis bekende Friezen),
sjueryfoarsitter Hindrik Sijens, sjuerylid Mirjam Vellinga, earstepriiswinner
Fedde Dijkstra, skriuwer diktee Sietse de Vries, sjuerylid Jelle Bangma,
twaddepriiswinner Tineke Hoekstra, treddepriiswinner Jan Ybema (winner
2015) en presintatrise/dikteefoarlêzer Karen Bies.

bekende Friezen mei,
lykas Anneke Douma,
Wiebe Wieling, Sietske
Poepjes en Welmoed Sijtsma. Fan
de bekende Friezen makke aktrise
Tamara Schoppert it diktee it bêste
mei 22 flaters. Hja 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 Fryslântelefyzje, ynternet en fia de app
folge wurde. Wa’t it diktee nochris
besjen of neilêze wol, kin it fine op
www.fryske-akademy.nl/fryskdiktee
en www.omropfryslan.nl/fryskdiktee.

Lyts Frysk Diktee 2016
Tiisdeitemiddei 10 maaie waard it
Lyts Frysk Diktee holden foar bern
fan basisskoallen. Dat wûn Ilse
Vellinga fan skoalle It Fûnemint yn
Wommels mei 7 flaters. Twadde en
tredde wiene Renate Osinga fan De
Arke yn Nij Beets en Jelte Boelstra fan
De Tsjelke yn Holwert. Renate makke
9 flaters en Jelte 10. De organisaasje
fan beide diktees wie yn hannen fan
de Afûk, Cedin Expertisecentrum
Meertaligheid, de Fryske Akademy,
Omrop Fryslân en de Provinsje
Fryslân. It diktee waard fan ’t jier foar
de fjirtjinde kear hâlden; yn 2017 is
der wer in edysje.

Wurkferbannen/wurkgroepen
Nijsgjirrich programma

Akademylêzingen
De Akademylêzingen is in rige fan seis publykslêzingen ferspraat oer it
winterskoft. Alle jierren slagget de wurkgroep Akademylêzingen der wer
yn om in oansprekkende rige lêzingen te organisearjen, dêr't in protte
folk op ôfkomt. De 59ste rige Akademylêzingen set út ein op freed 18
novimber 2016.
Op 18 novimber is it wurd oan Ellen
van der Vecht en Zehra Dogan. Frou
Van der Vecht hâldt in lêzing oer
de 19de-iuwske keunstskilder Alma
Tadema. Zehra Dogan nimt ús mei yn
de wrâld fan it froulik liederskip. Foar
freed 13 jannewaris 2017 binne dr.
Arjen Dijkstra en prof. Angela Maas
ree fûn om in lêzing te hâlden. 'Niets

Prof. Angela Maas

menselijks was Franeker studenten
en professoren vreemd’ is de titel fan
de lêzing fan Dijkstra. Prof. Maas sil
in lêzing hâlde oer it ûndersyk nei de
oarsaken fan hert- en bloedfetsykten
by froulju. Op de tredde lêzingedei,
tiisdei 14 febrewaris 2017, fertelt
prof. dr. Aart Jan Beekman oer
depresjes en dr. Marijn Molema
fan de Fryske Akademy oer: 'De
Industriële Revolutie in it moaiste lân
fan ‘e ierde: opkomst en ontwikkeling
van de Friese zuivelindustrie.
De rige lêzingen wurdt op twa
plakken hâlden: De Koperen Tuin yn
Ljouwert en It Haske op 'e Jouwer.
De Akademylêzingen binne foar elk
tagonklik. De kosten bedrage € 30,00
foar de hiele rige.

Opjaan
Opjefte fia ynternet
Opjaan en beteljen fia ynternet
hat ús foarkar:
fryske-akademy.nl/nijs-en-aginda
Telefoanysk opjaan
Kinne jo net ynternetbankierje
dan is telefoanyske opjefte
mooglik: skilje (058) 213 14 14.
Wy wolle graach jo namme
(en eventueel famkesnamme),
adres en postkoade, jo wenplak
en telefoannûmer witte en de
lokaasje: Ljouwert of De Jouwer.
Meitsje tagelyk mei de opjefte
30 euro oer op rekkennûmer:
NL 30 RABO 0130 5496 81 fan
de Fryske Akademy te Ljouwert
û.f.f. Akademylêzingen, namme,
lokaasje dêr’t jo de rige folgje
wolle. As de betelling definityf
is, wurdt jo namme op de
dielnimmerslist set.

Aginda
Grave nei woartels fan
de kennisekonomy
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Hoe kaam it Fryske bedriuwslibben oan nije kennis en
feardichheden? In tiim fan histoarisy hat de lêste tiid yngeand
mei dy fraach dwaande west. Foar in breed publyk wurdt dat
nije ûndersyk presintearre op it Sieperda Sympoasium, op freedtemiddei
16 desimber 2016 fan 13.00-17.00 oere yn it Ljouwerter WTC Expo. De
organisaasje is yn hannen fan de Fryske Akademy en it Fries Genootschap.

Aktualiteit
Meast tekenjend foar de moderne
Fryske ekonomy is it ynternasjonale
sukses fan de agribusiness. Dêrom
konsintrearje de bydragen harren
op foarbylden út it agraryske
bedriuwslibben en de suvelyndustry.
By it sympoasium wurdt troch lêzings
en debat yngien op de aktualiteit:

wat kin it ferline ús leare oangeande
it stribjen nei in fearkrêftige
ekonomy?

Oanmelde en kosten
Oanmelde foar it Sieperda
Sympoasium kin fia de website
fan de Fryske Akademy:
fryske-akademy.nl/sieperda-symposium.

Dielname oan it sympoasium
(ynklusyf kofje/tee, oranjekoeke en
buorrel) kostet € 12,50. Foar leden/
stipers fan de Fryske Akademy en
leden fan it Fries Genootschap kostet
dielname € 7,50.

Koarting Landbouwbeurs
Dielnimmers oan it sympoasium
kinne mei € 5,00 koarting nei de
Noord-Nederlandse Landbouwbeurs,
dy’t fan 14-17 desimber ek yn it WTC
holden wurdt.

www.fryske-akademy.nl
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Sieperda Sympoasium: freed 16 desimber

Paadwizer

FA-ria

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
NL32INGB0000923369

Fryske
Akademy
hat in nije
website

Kontaktpersoanen
Rie fan Tafersjoch
Foarsitter: prof.dr.ir. Jacob Fokkema
Heechleararen
Amsterdam (UvA): prof.dr. Arjen Versloot
Leien: prof.dr. Hans Mol
MT-leden
Direkteur-bestjoerder: dr. Hanno Brand
dr. Hans Cools
drs. Cor van der Meer
dr. Hans Van de Velde
Haad Algemiene Saken: drs. Jos Tjalsma

Kolofon

UtdeSmidte hjerst 2016

16

Ut de Smidte fan de Fryske Akademy
blêd foar leden en stipers
Stipersbydrage
De stipersbydrage foar 2016 is op syn minst
€ 25,00. Foar stipers yn it bûtenlân en foar
studinten binne de bedraggen respektivelik
€ 35,00 en € 20,00.
Yn kombinaasje mei It Beaken, it wittenskiplik
tydskrift fan de Fryske Akademy, komt de bydrage
op € 45,00. Stipers yn it bûtenlân betelje dan
€ 60,00 en studinten € 25,00.
It opsizzen fan it stiperskip moat fóár
1 desimber skriftlik trochdien wurde oan de
stipersadministraasje fan de Fryske Akademy.
Redaksje: Aukje Holtrop
Kopij kin oer de mail stjoerd wurde oan:
redaksje@fryske-akademy.nl
Mei de gewoane post nei:
Ut de Smidte
Postbus 54, 8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
tel.: (058) 213 14 14

De Fryske Akademy
hat yn july syn nije
website lansearre. It giet yn it earstoan om in basisferzje,
dy’t de kommende tiid stadichoan fierder útwreide wurdt.
It wie sa njonkelytsen ek tiid foar in nij jaske. Us foarige website
wie net mear ôfstimd op de hjoeddeiske mooglikheden op
it mêd fan mediagebrûk en allikemin op de ûntjouwingen
yn ús wittenskipsbedriuw. Bygelyks, de oergong fan in
fakgroepestruktuer nei in projektorganisaasje wie noch net
werom te sjen op ús website.
Wa’t op ’e syk is nei ynformaasje dy’t (noch) net beskikber is op de nije
website, kin de âlde website fia de link https://argyf.fryske-akademy.eu
ek noch rieplachtsje.
Hawwe jo fragen of opmerkingen oer de website?
Stjoer in mail nei: kommunikaasje@fryske-akademy.nl.

Aginda
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.

Freed 11 novimber 2016

Freed 13 jannewaris 2017

Fokus Fryslân yn Ljouwert

Akademylêzingen yn Ljouwert
en op 'e Jouwer

Freed 18 novimber 2016
Akademylêzingen yn Ljouwert en
op 'e Jouwer

Tongersdei 8 desimber 2016
Paul Borghaerts oer
dendrogronologysk ûndersyk
yn Fryske pleatsen yn Ljouwert.
Organisator: Argeologysk
Wurkferbân

Tongersdei 8, freed 9 en
sneon 10 desimber 2016

Basisfoarmjouwing en opmaak
GPNo, De Jouwer

SOAS, Mercator yn Ljouwert

Printer
Van Leer & De Jong, St. Anne

Sieperda Symposium ‘Friese
bedrijfsgeschiedenis’ yn it WTC
Expo Ljouwert, ko-organisator:
Keninklik Frysk Genoatskip

Fotografy
Fryske Akademy, Omrop Fryslân, Tresoar,
Het Hoge Noorden / Jacob van Essen

www.fryske-akademy.

Freed 16 desimber 2016

Sneon 21 jannewaris 2017
1666: de ramp fan Flylân en op
Skylge. Organisator: Wurkgroep
Maritime Skiednis. Plak: Harns

Tiisdei 14 febrewaris 2017
Akademylêzingen yn Ljouwert
en op 'e Jouwer

Tongersdei 16 febrewaris 2017
Evert Kramer oer de MiddenStientiid yn Fryslân. Organisator:
Argeologysk Wurkferbân. Plak:
Ljouwert

Tongersdei 20 april 2017
Menno Keulen oer de produksje
yn de midsiuwen fan boustiennen.
Organisator: Argeologysk
Wurkferbân. Plak: Ljouwert

