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WITTENSKIPSPRIIS
Us promovendus Evelyn 
Bosma hat de earste 
Wetenschapsprijs 
Campus Fryslân wûn.

50STE DOSSIER
Fan ’t hjerst ferskynt 
it 50ste Regionale 
Dossier fan ús 
Mercator Europeesk 
Kennissintrum foar 
Meartaligens en 
Taallearen.

DOKKUM
Dokkum is as earste 
stêd beskikber yn it 
HisGIS-projekt: ‘Fryslân 
1750-1900: persoanen 
en perselen’. 

FOLKSBEWAPENING 
Mei in minysympoasium 
wurdt it boek De Friese 
volkslegers tussen 1480 
en 1560 presintearre op 
tongersdei 23 novimber.

Brand 
bysûnder 
heechlearaar
Direkteur-bestjoerder Hanno 
Brand (1959) is mei yngong fan 
1 febrewaris 2017 beneamd ta 
bysûnder heechlearaar ‘Fryslân yn de 
hannelsnetwurken fan pre-yndustrieel 
Europa (1000-1800)’ foar de Fryske 
Akademy oan de Fakulteit der 
Letteren, Ryksuniversiteit Grins (RUG). 
Hy sil de funksje foar in perioade 
fan fiif jier, ien dei yn ‘e wike ferfolje 
by de ôfdieling Skiednis (learstoel 
Midsiuwske skiednis).

Fryske hannelsnetwurken
Brand sil him dwaande hâlde mei it 
jaan fan ûnderwiis en ûndersyk op 
it mêd fan de skiednis fan de Fryske 

hannelsnetwurken yn it tiidrek 1000-
1800. De kommende jierren sil er syn 
ekspertize op dat gebiet útbouwe yn 
relaasje ta it profyl en de misje fan 
de Fryske Akademy. Dat hâldt yn dat 
Brand neist it ûndersyk ek in bydrage 
leverje sil oan it (digitaal) tagonklik 
meitsjen fan skriftlik Frysk erfguod, 
him rjochtet op de spearpunten yn de 
E-humanities en him beweecht op it 
snijflak fan wittenskip en falorisaasje. 

Akademydei: trije nije leden
Fuotbaltrainer en Frysk ikoan Foppe de 
Haan is beneamd ta lid fan de Fryske 
Akademy. De Haan hat it ledespjeldsje 
yn de Ljouwerter tsjerke De Fontein 
opspjelde krigen troch direkteur-
bestjoerder Hanno Brand op de jierlikse 
Akademydei, dy’t op freed 15 septimber 
holden waard. Op de Akademydei 
binne ek de Grinzer heechlearaar 
humane genetika Cisca Wijmenga en 

âld-rjochter Rienk Wegener Sleeswijk ta 
lid beneamd. 

Fierder waarden der twa lêzingen jûn 
oer it aktuele histoarysk ûndersyk fan 
de Fryske Akademy troch ûndersiker 
midsiuwske archeology Gilles de Langen 
en troch de projektlieder fan it HisGIS-
projekt, Hans Mol. Sa’n 200 minsken 
wennen de Akademydei by. 

Lês fierder op side 2 >>>
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Dêrnjonken sil de nije bysûnder 
heechlearaar behelle wêze by 
relevante ûntjouwings yn it 
letteredomein fan Campus Fryslân, 
de alfde fakulteit yn oprjochting fan 
de Ryksuniversiteit Grins.
Ferskate Fryske fûnsen, dêrûnder de 
Kingma Stichting, jouwe alle jierren 
middels foar de ko-finansiering fan 
dizze learstoel. De Kingma Stichting 
stipet it ûndersyk nei de skiednis fan 
skipfeart, rederij en keaphannel yn 
Fryslân.

Skiednis fan de midsiuwen
Hanno Brand studearre skiednis fan 
de midsiuwen oan de universiteiten 
fan Leien en Gent. Neidat er 
wurke hie as dosint en ûndersiker 
by beide universiteiten en as 
postdok en projektlieder oan it 

Deutsches Historisches Institut yn 
Parys, stapte er yn 2001 oer nei de 
Ryksuniversiteit Grins. Hy wurke dêr 
as dosint en postdok-ûndersiker 
by de fakgroep Midsiuwske 
skiednis en wie lieder fan it Hanze 
Stúdzjesintrum. Brand die yndertiid 
ûndersyk nei de relaasjes tusken 
de Nederlannen en de Hanze yn de 
fyftjinde en sechstjinde iuw. 
Yn 2009 kaam Brand yn tsjinst fan 
de Fryske Akademy en begûn dêr as 
haad fan de fakgroep skiednis. Sûnt 
is syn ûndersyk rjochte op de Hanze, 
de Fryske steedhâlders en de Fryske 
maritime skiednis yn de iermoderne 
tiid. Nei in koart ynterimskoft waard 
er yn desimber 2013 beneamd ta 
direkteur-bestjoerder fan de Fryske 
Akademy. 

Ynhâld 

Wittenskipspriis foar 
Evelyn Bosma
Us promovendus Evelyn Bosma 
hat de earste Wetenschapsprijs 
Campus Fryslân wûn. Dat is in 
oanmoedigingspriis foar jonge 
en aktive wittenskippers dy’t 
har ûnderskiede mei fernijend, 
maatskiplik relevant en 
spraakmeitsjend ûndersyk. Evelyn 
Bosma is ûnderwilens promovearre 
op har ûndersyk nei de kognitive 
effekten fan Frysk-Nederlânske 
meartaligens by Frysktalige bern. 
Se hat foar har ûndersyk trije jier 
efterinoar talige en kognitive testen 

dien by learlingen fan 5 oant 8 jier. 
Oan it ûndersyk diene 120 bern 
mei fan skoallen út Akkrum, Baard, 
Boazum, Deinum, Itens, Jorwert, 
Mantgum, Nij Beets, Easterwierrum, 
Weidum, Wiuwert, Winsum, 
Wommels en Wâldsein. Yn ’e mande 
mei twa testassistinten, Paula van 
Zwol en Anke Wagenaar, gyng 
Bosma trije kear de skoallen bylâns 
om ‘wurdspultsjes’ te dwaan mei de 
bern. Dy grutskalige oanpak makke 
it mooglik om nije ferbannen tusken 
de beynfloeding fan wjerskanten 

>>> ferfolch fan foarside

>>>

>>>

Priiswinneres Evelyn 
Bosma mei wethâlder 
Sjoerd Feitsma fan de 

Gemeente Ljouwert
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Promoasje Rombert Stapel cum laude
Rombert Stapel promovearre op woansdei 25 jannewaris 2017 cum laude 
op syn proefskrift The Late Fifteenth-Century Utrecht Chronicle of the 
Teutonic Order: Manuscripts, Sources, and Authorship yn it Akademygebou 
fan ’e Universiteit Leien. 
  
Stapel (1983) studearre midsiuwske 
skiednis oan 'e Universiteit 
Leien. Yn 2008 begûn er mei syn 
promoasjeûndersyk oan 'e Fryske 

Akademy en 'e Universiteit Leien, 
ûnder promotorskip fan prof. dr. 
Hans Mol. Troch it bestudearjen 
fan 'e Uterter kronyk fan 'e Dútske 
Oarder, ek wol bekend as de ‘Jüngere 
Hochmeisterchronik’, hat Rombert 
Stapel besocht om it sirkulearjen fan 
(histoaryske) kennis yn it fermidden 
fan 'e Dútske Oarder oan 'e ein fan 'e 
fyftjinde iuw te ûndersykjen. Inkele 
desennia earder ferlear de oarder 
in pear grutte slaggen yn Prusen 
en wiene syn eardere heidenske 
fijannen kerstene.
Yn syn proefskrift hat Stapel 
fêststelle kinnen, dat de kronyk yn 
Utert skreaun waard, yn ûnderskate 
fazen tusken 1480 en 1491 en 
faaks yn 'e jierren dêrnei, troch de 
Utertske lânkommandant Johan 
van Drongelen en syn persoanlike 
sekretaris. Stapel lit yn syn 
proefskrift ek yn detail sjen hoe't 

de tekst opboud waard, en dat it 
de auteur(s) slagge om in brede 
seleksje fan boarnen te sammeljen 
mei ynbegryp fan boarnen dy’t 
ôfkomstich wiene fan lokaasjes 
op hûnderten kilometers ôfstân 
fan ’e stêd Utert. Stapel is dêrom 
ta in better begryp kommen fan 'e 
spesifike omstannichheden dêr't 
de kronyk ûnder skreaun is, en 'e 
betingsten dy't it mooglik makken 
om sá'n ambisjeus projekt út te 
fieren.
It proefskrift is digitaal te finen 
yn de online Leiden Repository 
(openaccess.leidenuniv.nl/
handle/1887/45782). 
Sûnt 2013 wurket Rombert Stapel 
as ûndersiker oan it Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis 
(IISG) yn Amsterdam. 

>>>

>>>

Kopij 
ynstjoere
Hjirby it earste nûmer fan jiergong 
51 fan Ut de Smidte. It ferskynt letter 
as dat sillen hie, mar it is diskear 
wol in rynske edysje mei in soad 
ynformaasje. 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 15 novimber 2017 oan 
ús takomme litte, dan kinne wy it 
meinimme yn it twadde nûmer 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. 

fan talige en kognitive ûntjouwing 
sichtber te meitsjen.
Sa hat út Bosma har ûndersyk 
bliken dien, dat it weromkennen 
fan wurden troch twatalige Frysk-
Nederlânske bern ôfhinget fan 
ynhoefier’t de twa talen inoar 
oerlaapje. Dat kin ôflaat wurde 
út ’e statistyske analyze fan ’e 
testresultaten. Namste mear oft 
it Fryske wurd op it Nederlânske 
liket, namste better oft de bern dy’t 
thús net folle Frysk hearre it wurd 
weromkenne. Dêrnjonken geane 
dy bern as se âlder wurde it meast 
foarút op kognaten mei in regel, 
lykas hân en hand.
De Wetenschapsprijs Campus 
Fryslân is ynsteld om de kwaliteit 
fan it wittenskiplik ûndersyk yn 
de regio fuort te sterkjen. De 
priis fan yn totaal 10.000 euro 
waard op 11 maaie feestlik útrikt 

yn Grou, tegearre mei de Joast 
Halbertsmapriis, dy’t diskear 
takend is oan histoarikus — en 
âld-Akademymeiwurker — Hotso 
Spanninga.

Promoasje
Evelyn Bosma hat har proefskrift 
‘Bilingualism and cognition: 
the acquisition of Frisian and 
Dutch’ op 2 oktober 2017 
mei sukses ferdigene op it 
stedhûs fan Ljouwert. Foar har 
promoasjeûndersyk wie se 
ferbûn oan de Fryske Akademy as 
promovendus fan de Universiteit 
fan Amsterdam en RUG/Campus 
Fryslân. It ûndersyk is mei finansiere 
troch de provinsje Fryslân. Sûnt de 
maitiid wurket Bosma as ûndersiker 
fan meartaligens en kognysje yn it 
AThEME-projekt op de Universiteit 
Leien. 

U
tdeSm

idte hjerst 2017

03

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

www.fryske-akademy.nl



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

www.fryske-akademy.nl

7893_UtdeSmidte.indd   401-06-11   15:107893_UtdeSmidte.indd   901-06-11   15:11

Utjeften
It Beaken yn 2016 en 2017
Foar It Beaken, sûnt 1938 it wittenskiplik tydskrift fan ’e Fryske 
Akademy, wie 2016 in nuver jier. Yn dat jier koe nammentlik net ien 
ôflevering fan ’e jiergong 78 (2016) útbrocht wurde! En dat, wylst It 
Beaken yn 2015 wat it geregeld ferskinen oanbelanget krekt wer sa’n 
bytsje ‘by’ wie.
Yn 2016 krige de redaksje fan It Beaken lykwols op ’en nij tsjinslaggen te 
ferwurkjen. Kopij wie der genôch, mar om ta de einichste ferzjes fan ’e 
artikels te kommen, wie in heikerwei. 

Erasmus
De redaksje is fan doel om yn dit 
jier, 2017, de efterstân oangeande 
it ferskinen fan Beakennûmers yn 
te heljen. Okkerdeis is it mânske 
dûbelnûmer ‘Erasmus en de Friezen, 
Friezen en Erasmus’ útkommen. It 
nûmer — ûnder gastredaksje fan dr. 
Jan Bloemendal en prof. dr. Hans 
Cools — befettet sân artikels: it 
earste is fan de hân fan op 28 juny 
2015 ferstoarne histoarikus Wiebe 
Bergsma “Soort zoekt soort’: Erasmus 
en Cammingha’. Fierder steane de 
neikommende seis bydragen yn it 
nûmer: 
• ‘Agricola en Erasmus’ fan Fokke 

Akkerman;
• ‘Of ik een Bataaf ben weet ik niet 

zo zeker, ... of is het misdadig een 
Bataaf te zijn?’ Over wat Erasmus 
dacht wat hij was en de betekenis 
van ‘ons” fan Jan van Herwaarden; 

• ‘De correspondentie met een Fries 
in Engeland. Erasmus en Johannes 
Sixtinus’ fan Jan Bloemendal;

• ‘Erasmus, Viglius van Aytta en het 
Ciceronianisme’ fan Tom Deneire;

• ‘Erasmus, Tiara en de eerste 
collectie van de Franeker 
academie bibliotheek’ fan  
Jacob van Sluis; 

• “Komt, leert vrijen!’ Maakte 
Erasmus school in Friesland?’ fan 
Piter van Tuinen. 

Nei dit Erasmus-nûmer steane 
ûnder mear op priemmen: in 
literatuerspecial nei oanlieding fan 
’e ‘Dei fan ’e Fryske Letterkunde’ yn 
oktober 2016, in regulier nûmer 
mei in ferskaat fan artikels en in 
spesjale ôflevering oer ‘1666: De 
Ingelske Fuery op Flylân en Skylge’.

Op ynternet
Better nijs oangeande It Beaken wie 
der yn 2016 ek. Sûnt 26 juny fan 
dat jier is it tydskrift nammentlik 
oanwêzich op ynternet! It Beaken hat 
in plak krige op ‘e ferline jier fernijde 
website fan ’e Fryske Akademy. It 
tydskrift is op ’e folgjende wize te 
finen: www.fryske-akademy.nl > 
Kennis en mienskip > Tydskrift It 
Beaken.
Yn ’e lêste redaksjegearkomste 
fan 2016, dy fan 22 desimber, 
hat It Beaken ôfskie nommen fan 
trije redakteuren mei allegear in 
lange steat fan tsjinst. Dat wiene 
Rients Faber (redakteur 2004-
2016), Gjalt Jelsma (redakteur en 
redaksjesekretaris 1981-1994; 
redakteur 2008-2016) en Ferenc 
Postma (redakteur 1991-2016). 
Krekt foar de neamde gearkomste, 
dêr’t er by behindere wie, liet 
Willem Visser witte, dat er it nei 
goed 22 jier redaksjelidmaatskip 
ek wol ‘genôch’ achte. It like him 

net ferkeard ta, om, no’t It Beaken 
fan doel is om mei it peer reviewen 
fan artikels nije wegen yn te slaan, 
tagelyk mei Faber, Jelsma en Postma 
syn sit yn ’e redaksje op te jaan. Mei 
út namme fan redaksjefoarsitter 
Hanno Brand hie redaksjesekretaris/
einredakteur Beart Oosterhaven foar 
alle ôfskienimmende redakteuren 
in persoanlik wurdsje, dêr’t er in 
karakteristyk yn joech fan harren 
spesjale kwaliteiten en fertsjinsten as 
redakteur fan It Beaken.

Nije kearnredaksje
It krektneamde kwartet redakteuren 
is mei yngong fan ’e jiergong 79 2017 
opfolge troch in trio, dat no mei 
Hanno Brand en Beart Oosterhaven 
de kearnredaksje fan It Beaken 
foarmet. It binne Jelske Dijkstra, Jelte 
Olthof en Marjoleine Sloos. 

Brand, H. e.o. (red.), Bloemendal, 
J. en H. Cools (gastred.) It Beaken, 
Tydskrift fan de Fryske Akademy, 
Jiergong 78, 2016, nûmer 1/2, 184 
siden. Priis: € 17,50. Priis: € 45,00 
foar in abonnemint. 

It Beaken is no ek te finen op ynternet:
www.fryske-akademy.nl 
> kennis en mienskip > Tydskrift it Beaken
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Diel 96 fan it jierboek De Vrije Fries, 
jierboek fan it Keninklik Frysk 
Genoatskip foar Skiednis en Kultuer 
en de Fryske Akademy, ferskynde op 
it Sieperda Sympoasium: ‘Grave nei 
de woartels fan de kennisekonomy’, 
dat op freed 16 desimber 2016 
holden waard yn it Ljouwerter WTC. 
De lêzingen dy’t dêr holden waarden, 
binne yn artikelfoarm werom te 
lêzen yn it temapart fan dizze útjefte 
fan De Vrije Fries: ‘Kennisontwikkeling 
in de moderne bedrijfsgeschiedenis 
van Fryslân’. 

Ynfiering hûsnûmers
Foarôfgeand oan it temapart steane 
fjouwer bydragen. Alderearst fan Piet 
Bakker en Anne Lenders in stik oer 
de wûnderbaarlike opstanning fan 
in Amsterdamske histoarjeskilder, 
nammentlik oer Rombout van 
Troyen (1605-nei 1657) oer syn 

twadde libben yn Fryslân. Dêrnei in 
artikel fan Mark Raat oer de lanlike 
ynfiering fan hûsnûmers yn 1806 en 
hoe’t dat yn Fryslân gie. Fan de hân 
fan Yves Rocourt en Garance Laporte 
is it artikel ‘The Image of Mata Hari: 
Stories and Photo’s’. Herman Maring 
skreau ek in artikel oer Mata Hari, 
mar dan oer de byldfoarming fan 
1906 oant hjoed-de-dei.  

Alma Tadema
Yn de rubryk ‘Kritiek en terugblik’ 
steane twa artikels. It earste is fan 
Lex Heerma van Voss: ‘Michael 
Pye’s The Edge of the World; 
Een succesvolle, maar mislukte 
geschiedenis van de Noordzee’. Fan 
Wio Joustra is it oare artikel, dat 
giet oer de keunstner Alma Tadema 
en dy syn ambivalinte relaasje mei 
Fryslân.

Moderne bedriuwsskiednis
Yn it temapart fan de útjefte 
steane ûnder mear bewurkingen 
fan de lêzingen dy’t holden binne 
op it earder neamde Sieperda 
Sympoasium. It earste part is 
in ynliedend part fan Akademy-
projektlieder Marijn Molema oer de 
kennisûntjouwing yn de moderne 
bedriuwskiednis yn Fryslân. Dan 
folget der in bydrage fan Sjoukje 
de Boer oer de suvelkonsulint 
yn Fryslân om 1900 hinne, dy’t 
fungearre as in brêgebouwer 
tusken wittenskip en praktyk. 
Ronald Plantinga giet yn op 
de Boalserter suvelskoalle (ca. 
1880-1996). Marijn Molema en 
Binne de Haan komme mei in 

pear observaasjes út in oral 
history-projekt oer de agraryske 
bedriuwsferoaring tusken 1955-
1980. Yndividu en modernisearring 
yn de Fryske suvel yn it tiidrek 1955-
1980 steane sintraal yn it artikel fan 
Jan Ybema. 

De archeologyske kronyk dy’t 
opnommen is yn it jierboek is fan de 
hân fan Nelleke IJssennagger. Fierder 
is it jierferslach fan it Keninklik Frysk 
Genoatskip foar Skiednis en Kultuer 
oer 2015 opnommen. 
De redaksje fan it 96ste diel fan De 
Vrije Fries 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 96, Keninklik 
Frysk Genoatskip foar skiednis 
en kultuer/Fryske Akademy, 
Ljouwert, 2016, 223 siden 
en in katern yn full colour, 
Akademynûmer 1097, ISBN 
978-90-6171-021-9. Priis: € 17,50.

Diel 96 De Vrije Fries
Mei temapart Fryske bedriuwsskiednis

Folgje De Vrije Fries ek op twitter: 

 @devrijefries
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Utjeften

Genealogysk Jierboek 2016
It Genealogysk Jierboek 2016, ferskynd yn desimber, bringt fiif bydragen, ynklusyf in heraldyske. Pieter 
Nieuwland iepenet de rige mei in oersjoch fan sân generaasjes De Valk, neikommelingen fan Feycke Douwes 
(1598-1643). Hendrick de Valk wie keunstskilder te Haarlim en Frjentsjer – ûnder oaren bekend fan syn 
professoarenportretten – en letter klerk te Ljouwert. Syn soan Henricus wie ek klerk en rillegau boade foar 
it Hof mar troch drankmisbrûk kaam in ein oan syn opgong en sa is it ek dy syn soan Henricus Gerhardus, 
predikant te Tsjerkgaast, fergien. Troch alle dokumintaasje dy’t dy kwestjes opsmiten hawwe, ûntstiet in moai 
skerp byld fan de belutsenen, boade en predikant, mar ek fan guons doarpelingen fan Tsjerkgaast.

Duerswâld en Bakkefean
Yn in bydrage fan Wytse Tjoelker 
wurdt rom twa ieuwen skiednis fan 
in boerefamylje yn Duerswâld en 
Bakkefean beljochte en dêrby fuort 
ek in stik skiednis fan beide doarpen. 
Stamheit Geert Jans buorke om 1600 
hinne te Duerswâld en as lêsten 
komme Reinder en Tseard Halbes 
(Sluiter, Halbesma), beide fûleindich 
patriot, oan bod. Yn de tuskentiid 
wie it fean fan Bakkefean (al neamd 
yn 1609) fierhinne fergroeven en it 
doarp ûntstien.

Ald-minister-presidint
Ald-minister-presidint Piet de Jong 
ferstoar yn de simmer fan 2016; dat 
wie foar Henk Zeinstra  oanlieding 
om de Fryske kertieren fan De Jong

út te wurkjen. Seis generaasjes binne 
dêrby folslein yn byld kaam, de 
skiednis spilet him benammen ôf yn 
de omkriten fan Warkum.

Grutte Pier
Fan Otto Schutte ditkear in 
mânske kertiersteat fan Seerp 
Fransen (Donia) en Wytske Fransen 
(Oldersma) fan Hallum. It giet meast 
om menisteboeren fan de noardlike 
klaaistreek. Beider memmen, 
Siouck en Grytie Piers Tania, wiene 
susters en de famylje Tania krijt, mei 
troch de útwurking yn parentelen, 
foargoed har gerak. Datselde jildt 
foar Upt Jouckes fan Wânswert 
mei âlve bern (út twa houliken) en 
39 bernsbern. Yn in fierder ferline 
komme ek Grutte Pier en dy syn 
sibben oan bod.

Yn de bydrage fan de Fryske Rie foar 
Heraldyk wurde seis famyljewapens, 
âld en nij, registrearre en fjouwer 
doarps- en korporaasjewapens mei 
byhearrende flaggen. Dêrneist fan 
Rudolf Broersma in nije ôflevering 
wapens op Frysk sulver en fan Kees 
Kuiken in skôging oer Biltske wapens 
fan it wapenboek Hesman. 

Brouwers, Ype, Harmen Foekema, 
Andries Koornstra, Anne Hielke 
Lemstra en Pieter Nieuwland; 
heraldysk meiwurker Rudolf J. 
Broersma (red.), Genealogysk 
Jierboek 2016, Fryske Akademy/
Afûk, Ljouwert, 2016, 277 siden, 
Akademy-nûmer 1098, ISBN 978 
94 9217 641 7. Priis: € 29,50.

U
td

eS
m

id
te

 h
je

rs
t 

20
17

06

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



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

50ste Regionale dossier 
op kommende wei
It Regionale dossier The Nenets, 
Khanty and Selkup language in 
education in the Yamal Region in 
Russia, skreaun troch dr. Roza 
Ivanova Laptander, is yn novimber 
2016 útkaam. Dat dossier is troch har 
ek oerset yn it Russysk: Ненецкий, 
хантыйский и селькупский языки 
в образовательной системе 
Ямала Российской Федерации. Dy 
publikaasje is yn maaie 2017 útkaam. 
It dossier wurdt tige wurdearre 
troch de Yamalo-Nenets Automous 
Okrug, sa’t de ôffurdige gûverneur 
fan de regio witte liet yn in brief oan 
Mercator.
De twadde edysje fan The Scots 
language in education in Scotland, 
skreaun troch Liz Niven, en de 
twadde edysje fan The German 
language in education in South Tyrol, 
Italy skreaun troch Ulrike Huber, 
Helmuth Mathà en Herbert Taschler, 
wurde ynkoarten printe. 

50ste dossier
Fan ‘t hjerst sil it 50ste Regionale 
dossier publisearre wurde: The 
Romansh language in education 
in Switzerland, skreaun troch dr. 
Manfred Gross. Dat heuchlik feit sil 
dan ek wat fierd wurde. 
Oare nije dossiers dêr’t de 
kommende tiid oan wurke wurdt, 
binne: The Danish language in 
education in Germany, The Hungarian 

language in education 
in Ukraine en in 
bysûnder dossier oer 
in taal bûten Europa: 
The Mongolian language in 
education in China. It doel is 
om dy dossiers ein dit jier of 
begjin takom jier ferskine te 
litten. 

By de tiid 
Mercator is ek drok dwaande mei 
it by de tiid bringen fan ferskate 
dossiers. Under oare: The Irish 
language in education in Northern 
Ireland, The Slovene language in 
education in Austria en The Turkish 
language in education in Greece. 
De regionale dossiers fan Mercator 
beskriuwe it funksjonearjen fan 
in regionale of minderheidstaal 
yn it ûnderwiis yn in bepaalde 
regio fan Europa. De dossiers 
jouwe ynformaasje oer nasjonale 
en regionale ûnderwiissystemen, 
wetjouwing, status en it brûken fan 
de regionale of minderheidstaal op 

ferskate ûnderwiisnivo’s. Fierder 
befetsje se statistyske ynformaasje. 
De dossiers wurde skreaun troch 
eksperts út it bûtenlân en binne 
opboud neffens in fêste struktuer, 
dy’t safolle mooglik hanthavene 
wurdt. 

Dossiers lêze
De ferskate dossiers fan it Mercator Kennissintrum binne del te laden/te 
lêzen op de website fan it Mercator Kennissintrum: 
https://www.mercator-research.eu/en/knowledge-base/regional-dossiers
Wa’t lykwols graach in printe ferzje fan in dossier hawwe wol, kin dêrta in 
berjocht stjoere nei: Marlous Visser, e-post: mvisser@fryske-akademy.nl

De regio Yamalo-Nenets Automous Regio. 
Boarne: Wikimedia Commons: The Free 

Media Repository. By TUBS – Own work, 2010
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Personalia

Ekonomy Noardeast- 
Fryslân yn ‘e fersnelling
It tastânbringen fan ’e Sintrale As kin in omslachpunt wêze wat de 
regionale polityk foar Noardeast-Fryslân oanbelanget. Lang stie 
ynfrastruktuer boppe-oan de wurklist, mar mei de flugge noard-
súdferbining is it paad no frij foar in belied dat rjochte is op regionale 
ynnovaasje en minsklik kapitaal.

Dat boadskip wurdt mei sifers en trendanalyzes ûnderboud yn ’e twadde 
Ekonomyske Fitaliteitsscan fan ’e Fryske Akademy, dy’t ûndersiker Marijn 
Molema fan ‘t maitiid presintearre hat. Deputearre Johannes Kramer en 
de boargemasters Gerben Gerbrandy en Marga Waanders hawwe tagelyk 
plannen presintearre om oant 2025 ekstra yn te setten op ynnovaasje, 
ûndernimmerskip en oparbeidzjen yn Noardeast-Fryslân.
Yn 2016 klattere de ekonomy fan 
Noardeast-Fryslân stadichoan 
wer wat by de wâl op, nei in lang 
duorjende krisis. It tal banen naam 
ta, lykas de ynvestearrings en 
winsten. Ekonomyske potinsjes sitte 
benammen yn de sektoaren: bou, 
libbensmiddelsyndustry, lânbou en 
metaal. 

Regionale ekonomy
De scan is ûnderdiel fan in 
mearjierrich ûndersyksprojekt dat 
útfierd wurdt yn nau oparbeidzjen 
mei de Provinsje Fryslân. It projekt 
hat as doel om by te dragen oan 
effektive aksjes dy’t rjochte binne 
op it stimulearjen fan ’e regionale 
ekonomy. 

Wa’t it hiele rapport lêze wol, 
kin it dellade fia dizze link: 
http://bit.ly/2ymwkDP 

Wilbert Heeringa is yn oktober 2016 
begûn as wittenskiplik programmeur. 
Fan novimber ôf hat Ben 
Riemersma trije moanne wurke as 
ûndersiker regionaal-ekonomyske 
skiednis. Hy hat meiwurke oan de 
fitaliteitssken Noardeast-Fryslân en 
dêrta ynterviews ôfnaam yn dy regio. 
Mear oer dat ûndersyk is te lêzen op 
dizze side fan dit nûmer fan Ut de 
Smidte. Begjin 2017 koe Jamal Kotati 
begjinne by it HisGIS as meiwurker 
CAD GIS; dêrmei folget er Marjolein 
Kodden op. Fan begjin july ôf is 
Tjacco Voskuilen oan it wurk by it 
ûnderdiel Erfguoddigitalisearring fan 
it HisGIS. Jan Ybema naam ein maart 
ôfskied as ûndersyksmeiwurker fan it 
projekt Fryske Bedriuwsskiednis. 
Ramziè Hage-Krol en Marlous 
Visser binne sûnt oktober 2016 oan 
it wurk as ûndersyksmeiwurker by 
Mercator. Foar it ûndersyksprojekt 
‘Viglius van Aytta’ is Lydia Janssen 
begjin febrewaris as postdok 
begûn. Fan novimber ôf hat Tjallien 
Kalsbeek trije moanne yn it spier 
west om ynterviews ôf te nimmen 
foar it projekt Taalbehâld en 

Komme...

Economische vitaliteitsscan 

Noordoost-Fryslân 2017

Proeftuineditie

In memoriam  
Gelbrich Haringsma-Bandsma
Nei in skoft fan siik-wêzen is yn ‘e âldens fan 63 jier ús meiwurkster 
en kollega Gelbrich Haringsma-Bandsma ferstoarn op sneon  
28 jannewaris 2017.

Fan 1971 ôf - se wie doe santjin jier - hat 
se goed 45 jier wurke op it sekretariaat 
fan de Fryske Akademy. De lêste jierren 
hie se benammen de wurkferbannen en 
wurkgroepen fan de Akademy op ‘e noed.  
 
Direksje en meiwurkers fan de Fryske Akademy 
hâlde Gelbrich yn oantinken as in fleurige, 
noflike en lykmoedige kollega, mei gefoel foar 
humor en in soad belangstelling foar alles en 
elk om har hinne. 

† Gelbrich 
Haringsma-Bandsma
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Taalferlies. Joke Schollema-Weening 
hat sûnt jannewaris ek meiholpen 
mei dy ynterviews. 
Fan Rixt van Dongera waard 
healwei febrewaris ôfskied naam by 
Mercator. Hja hat in traineeship by 
de Provinsje Drinte oannaam. Joana 
Da Silveira Duarte is mei yngong fan 
april begûn as postdok-ûndersiker 
Meartaligens en Taallearen by 
Mercator. Helga Zandberg is in wike 
letter begûn by Mercator, dêr hâldt 
se har dwaande mei ûnder mear 
de projektkoördinaasje fan LF2018 
en it sekretariaat foar it Europeesk 
Buro foar Lytse Talen. Foar it oare 
part fan har wurk wurket se mei oan 
it nije projekt Meertalige Beleving 
fan Hans Van de Velde. Tagelyk is 
Jidde Jacobi ek yn tsjinst kaam as 
ûndersyksmeiwurker by Mercator 
foar fjouwer dagen wyks. 

Ein april wie de lêste wurkdei 
fan Evelyn Bosma dy’t de 
lêste jierren wurke hat oan har 
promoasjeûndersyk oangeande de 
kognitive effekten fan twataligens by 
twatalich Frysk-Nederlânske bern. Op 
moandei 2 oktober is se promoveare; 
lês dêr mear oer op side 2 en 3 fan 
dit nûmer fan Ut de Smidte. Sûnt 
maaie hat Evelyn Bosma in plak as 
postdok oan de Universiteit Leien. 
Jettina Valk hat oant novimber 
2016 wurke as P&O-meiwurker. Yn 
febrewaris en maart hat se jitris 
seis wike stipe ferliend by P&O foar 
twa dagen wyks. Ein oktober 2016 
is ôfskied naam fan Aukje Holtrop 
dy’t goed twa jier it sekretariaat 
fersterke hat en dêrneist stipe bean 
hat oan it tiim kommunikaasje. Foar 
it sekretariaatswurk folget Margje 
Wolthuizen-Quartel har sûnt 
healwei novimber op. Sûnt healwei 
maart is Jinke Boersma wurksum 
as direksjesekretaresse. Hja folge 
Linda Hoekstra op, dêr’t ein foarich 
jier ôfskied fan naam waard, omdat 
se in baan as managementassistint 
by berneopfang Sinne krigen hat. Yn 

de tuskentiid hat Marijke de Roo fan 
provinsje Fryslân út detasjearre west 
foar de direksjesekretariaats - 
wurk sum heden. Sander Muller hat 
oant healwei maart stipe bean oan 
de fasilitêre tsjinst.  

Pensjoen foar Elly Albers
Elly Albers gie ein 2016 mei 
pensjoen. Der wie in ôfskied op  
12 desimber, dêr’t se by yn it sintsje 
set waard. Elly hat sûnt begjin 2001 
wurke as ynformaasjespesjalist foar 
it Mercator Europeesk Kennissintrum 
foar Meartaligens en Taallearen fan 
de Fryske Akademy.

Stazjêrs
Levi Damsma hat yn oktober en 
novimber in ûndersyk dien nei it Alde 
Skeltarjocht foar syn masterstúdzje 
Histoaryske Taal- en Letterkunde 
oan de Universiteit fan Gint. Oane 
de Boer, studint Frysk oan de 
NHL Hogeschool, docht foar syn 
staazje sûnt healwei jannewaris 
ynterviews foar it projekt Taalbehâld 
en taalferlies yn it Frysk. Fan ein 
jannewaris oant healwei maaie 
hat Jana Schotta foar har stúdzje 
Nederland-Duitsland Studies aktyf 
west by it projekt Ekonomyske 

Klusters fan Marijn Molema.
Masterstudinte Meertaligheid en 
Taalverwerving Marlies Oegema 
fan de Universiteit Utrecht hat fan 
febrewaris oant en mei juny staazje 
rûn by it projekt Meertalige Beleving 
fan Hans Van de Velde. Yn dyselde 
perioade hat Andreja Laffra foar 
har stúdzje ûnderwiiskunde oan de 
Rijksuniversiteit Groningen wurke 
oan in lessepakket foar basisskoallen, 
om mear omtinken foar Taalweb.frl 
te krijen. Bettina Heyder, stazjêr 
fan de master Keunstskiednis fan 
de Radboud Universiteit Nijmegen, 
wie fan maart oant ein july behelle 
by it projekt Leeuwarder hofcultuur 
ten tijde van de Republiek fan 
Hans Cools. Sûnt maaie is Homer 
Wagenaar, masterstudint Modern 
History and International Relations 
oan de Grinzer universiteit, te set mei 
in ûndersyk nei de (belieds)skiednis 
fan de Sociaal-Economische Raad 
(SER) Noord-Nederland.

Gastûndersikers
Fan novimber ôf hat de Sineeske 
Yunyun Ran seis moanne op 
de Akademy wurke oan har 
promoasjeûndersyk. Se wie hjir fia it 
China Exchange Programma fan de 
KNAW.
Begjin dit jier is Merijn Knibbe út 
ein setten by it projekt Ekonomyske 
Klusters. 
De Flaamske Anne-Sophie Ghyselen 
wie de lêste twa wiken fan augustus 
by de Akademy te gast foar it projekt 
Fryske Fonetyk. It kommende 
jier sil hja as gastûndersiker oan 
de Akademy ferbûn bliuwe en 
geregeldwei yn Ljouwert wêze.

Frijwilligers 
Foar transkribearwurk foar it projekt 
Fonology en Fonetyk fan Marjoleine 
Sloos binne Willem Duijff, Tessa 
Hummel, Wytse Willem Pel en 
Helga Zandberg fan ‘t simmer út ein 
setten. 

Komme... ...en gean

Ynformaasjespesjaliste Elly Albers krijt 
by gelegenheid fan har ôfskied in attinsje 

fan direkteur-bestjoerder Hanno Brand
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Personalia

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

Ried fan Tafersjoch 
Foarsitter Jacob Fokkema hat trije 
nije leden fûn foar de Ried fan 
Tafersjoch fan de Fryske Akademy. 
Op 11 april okkerlêsten hawwe 
Anthonya Visser, Wybren Eijzenga en 
Seerp Leistra sit naam yn de Ried.
Anthonya Visser (1959) is 
heechlearaar Dútske taal- en 
letterkunde oan de Universiteit 
Leien en akademysk direkteur 
fan it Leiden University Centre for 
the Arts in Society (LUCAS). Se is 
ûnder oaren KNAW-lid en lid fan 
de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde. Visser is gjin ûnbekende 
fan de Fryske Akademy. Se wie 
earder jierrenlang foarsitter fan de 
Wittenskipskommisje. 
Wybren Reitze Eijzenga (1974) 
wennet yn Grinslân. Hy studearre 
bedriuwsekonomy oan de 
Ryksuniversiteit Grins en wurket fan 
2000 ôf as bedriuwsadviseur. Yn 
de Ried fan Tafersjoch is Eijzenga 
portefúljehâlder foar finânsjes. 
‘Wittenskip, taal en skiednis binne 
wichtich,’ seit Eijzenga. ‘Dêrom 
fansels myn ynset foar de Fryske 
Akademy!’
Seerp Leistra (1956) is grutbrocht yn 
Zutphen en wennet sûnt syn stúdzje 

Nederlânske taal- 
en letterkunde yn 
Grins. Hy is sûnt 
2002 partner en 
mei-eigner fan 
Boer & Croon 
Management. 
Dêrfoar wie 
er algemien 
direkteur fan de 
tsjinst Underwiis, 
Kultuer, Sport en 
Wolwêzen fan de 
gemeente Grins. 
Neist syn wurk foar Boer & Croon 
hat er tafersjochhâldende funksjes 
by in ferskaat fan maatskiplike 
organisaasjes, lykas Oerol, Stichting 
Sense of Place en it Noord-
Nederlands Toneel.
De nije leden binne de opfolgers fan 
Fred Weerman, dy’t yn septimber 
foarich jier syn sit opjoech om’t 
er dekaan fan de Faculteit der 
Geesteswittenskippen fan de UvA 
waard, en Jan-Meinte Postma en 
Hanneke Lens, dy’t ein foarich jier 
harren ûntslach yntsjinne hawwe.

Wittenskipskommisje
Mei’t foarsitter Anthonya Visser 
ûnderwilens in sit krigen hat 

yn de Ried fan Tafersjoch, 
leit it foarsitterskip fan de 
Wittenskipskommisje no by Klaas 
van Berkel. De oare leden binne:  
Arnoud-Jan Bijsterveld, Durk Gorter, 
Franciska de Jong, Max Louwerse en 
Eric Reuland. 

Undernimmingsried
Anne Merkuur hat fan ‘t simmer har 
sit yn de Undernimmingsried opjûn, 
sadat se har folslein rjochtsje kin op 
it dienmeitsjen fan har promoasje-
ûndersyk. It skriuwerskip, dêr’t hja 
ferantwurdlik foar wie, is no earst yn 
hannen fan ûndernimmingsriedslid 
Willem Visser. 

Ferstoarne leden
De Fryske Akademy hat de lêste tiid tynge krige fan it ferstjerren fan 
seis leden.

15 desimber 2016: Marten 
Minnema, 95 jier. Sûnt 1971 wie er 
lid fan de Fryske Akademy.

31 maart 2017: John te Loo wie 
Akademy-lid sûnt 1993. Hy is 89 
jier wurden.

23 april 2017: Otto Roemeling, 
79 jier. Roemeling wie oant 2001 

ponghâlder fan it Akademy-
bestjoer en sûnt 2002 bestjoerslid 
fan it Frysk Akademyfûns. Hy wie 
sûnt 1990 Akademy-lid.

27 april 2017: Folkert Postma, 
yn de âldens fan 75 jier. Postma 
wie yn 1984 ta lid fan de Akademy 
beneamd.

8 maaie 2017: Gerrit Elzinga (93 
jier). Hy wie lid fan it Argeologysk 
Wurkferbân en earder provinsjaal 
argeolooch. Yn 1962 waard Elzinga 
ta lid fan de Fryske Akademy 
beneamd.

11 july 2017: Harm Oldenhof is 
94 jier wurden. Oldenhof wie sûnt 
1971 lid fan de Fryske Akademy. 
Hy wie lid fan it Genealogysk en 
it Histoarysk Wurkferbân en de 
Oarkonderûnte.

De Ried fan Tafersjoch fan de Fryske Akademy is wer kompleet; 
f.l.n.r.: Anthonya Visser, Jacob Fokkema (foarsitter), 
Houkje Rijpstra, Seerp Leistra en Wybren Eijzenga.
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Ta de neitins fan Otto Roemeling

Yn ‘e maitiid fan dit jier, op 23 april, is yn Hurdegaryp 
hommels Otto Roemeling ferstoarn, op 79-jierrige leeftiid. 
Yn it fermidden fan de Fryske Akademy wie er in bekende 
ferskining, as sneuper, wittenskipper en bestjoerder. Otto, 
dy’t ôfkomstich wie út it Oldambt, hie ekonomy studearre 
oan de Ryksuniversiteit fan Grins en hat yn syn wurksume 
libben aktyf west as saaklik direkteur fan it sikehûs Medisch 
Centrum Leeuwarden-Noord. Syn ekspertize op it mêd fan 
organisaasje en administraasje wie reden dat er yn 1991 
útnûge waard om sit te nimmen yn it Haadbestjoer fan de 
Fryske Akademy, en twa jier letter om diel út te meitsjen 
fan it Deistich Bestjoer. Oant 2001 wie er lid fan it Deistich 
Bestjoer. Dêrnei is er beneamd ta bestjoerslid fan it Frysk 
Akademyfûns. Op sa’n wize wie er begjin dit jier noch yn 
funksje en hat er alle war dien om de Akademy mei geande 
te hâlden. 

Undersykswurk  
Otto Roemeling fûn dat bestjoerswurk wichtich genôch, 
mar hie úteinlik mear niget oan it ûndersykswurk sels. 
It printsje op syn roukaart, mei in pryster, in parochiaan 
en in tsjerkegebou – ôfkomstich fan de omslach fan syn 
dissertaasje – suggerearret wol mei rjocht dat it leverjen 
fan bydragen oan wittenskiplike kennis fan de midsiuwske 
tsjerke him it measte yn ‘e besnijing hie. Dat wie net allinne 
yn de tiid nei syn pensjonearring. Al yn de sechstiger en 
santiger jierren wie it syn hobby om alle mooglike gegevens 
oer de midsiuwske tsjerken yn de noardlike provinsjes út de 
argiven boppe wetter te heljen. It gyng oer geastliken en oer 
patroanhilligen. Nei’t er der al gâns artikels oer skreaun hie, 
hat er syn systematysk sammele materiaal fierder útwurke 
ta in dissertaasje ûnder de titel Heiligen en Heren. Studies over 
het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór 1600. Hy 
is dêr op 13 desimber 2013 yn Leien op promovearre. 

Dat dy dissertaasje fan grut belang achte wurdt, mei 
bliken dwaan út it feit dat op de tsjerkehistoaryske middei 
dy’t de Vrije Universiteit yn Amsterdam op 1 juny 2017 
organisearre oer de pastoars yn Nederlân yn de iuw fan de 
Reformaasje, it troch Otto yn kaart brochte Noarden ferlike 
waard mei oare gebieten. Ein 2013 wie Otto noch grif net 
klear mei syn stúdzje. Neist syn grutte korpus mei neffens 
stêd en doarp oardere gegevens oer Fryslân, moast dat 
fan Grinslân en Drinte ek noch klearmakke wurde. Dat is 
him, nettsjinsteande de sykte dy’t soarge dat er syn beide 
skonken misse moast, dochs noch slagge. Ein foarich jier 
hat er de tekst foar korreksje ynleverje kinnen. De bedoeling 
wie dat it neamde korpus ein dit jier of begjin takom jier 
útbrocht wurde soe. Dat foarútsjoch is der noch hieltiten, 
mar Otto sil it net mear meimeitsje. Yn him ferlieze wy in 
histoaryske sparringpartner fan formaat en in gelearde, dy’t 
jin troch syn kennis fan de boarnen en each foar detail by de 
les hâlde koe. En in man mei in fyn gefoel foar humor, dêr’t it 
wittenskipsbedriuw eins ek net sûnder kin. 

In memoriam 
Harm Oldenhof
Op 11 july is op It Hearrenfean 
de éminence grise fan de Fryske 
histoaryske wrâld Harm Oldenhof 
ferstoarn; hy waard 94 jier. In man 
dy’t foar Fryslân en ek foar de Fryske 
Akademy in grutte betsjutting hân 
hat, en dat troch syn publikaasjes 
noch lang hawwe sil. Harm wie foar syn pensjonearring 
learaar fan berop. Hy joech les yn skiednis en ierdrykskunde 
oan de Katolike Kweekskoalle, letter Pedagogyske Akademy, 
yn Swol, en kombinearre dat wurk mei histoarysk ûndersyk. 
Syn akademyske oplieding hat er yn de oarloch krigen oan 
de doe noch jonge Katolike Universiteit fan Nijmegen. Dat 
wol sizze, hy begûn oan de stúdzje yn 1941, mar briek dy 
yn 1943 ôf, doe’t er ûnderdûke moast yn Dronryp. Troch 
dat ûnderdûkferbliuw op in Fryske pleats, dat him ek yn de 
kunde brocht mei syn lettere frou, is er mei Fryslân en de 
Fryske skiednis ferbûn rekke. 

Harm Oldenhof studearre nei de oarloch ôf by professor 
Rogier en hat him tusken it lesjaan troch oan it skriuwen fan 
in mânske dissertaasje set, dêr’t er yn 1967 op promovearre. 
Dat boek: In en om de schuilkerkjes van Noordelijk 
Westergo: katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek 
onder de Republiek (1580-1795), basearre op wiidweidich 
argyfûndersyk, is in standertwurk wurden op it mêd fan 
de Fryske tsjerkeskiednis. It helle, om samar te sizzen, de 
katoliken út har histoariografysk skûlplak, dêr’t se lang ta 
feroardiele wiene, om’t se har leauwen yn de santjinde en 
achttjinde iuw net yn it iepenbier útoefenje mochten. Dat 
barde ek yn oare publikaasjes fan syn hân, bygelyks yn de 
goed dokumintearre parochyskiednissen fan Sensmeer-
Blauwhuis, Easterwierrum en It Hearrenfean. Dêrneist 
hat er withoefolle artikels skreaun foar It Beaken, bekende 
histoaryske tydskriften as it Archief voor de Geschiedenis 
van de Katholieke Kerk in Nederland, en gâns wittenskiplike 
bondels. In peareltsje dat yn dit ferbân wol neamd wurde 
mei, is syn opstel oer Fryslân en de Religyfrede yn 1578 yn 
de Fryske Akademybondel Frysk, From en Frij út 1988, mei 
in tema dat him oan it hert gyng: it freedsum neist en mei 
elkoar libjen fan minsken mei ferskillende godstsjinstige 
oertsjûgings. Men kin dat allikegoed weromfine yn it 
tsjerkehistoaryske hânboek Kostgongers fan de Hear, dat 
er yn 1983 mei dûmny Kalma skreaun hat. By dat alles 
hat Harm him altiten tige tsjinstber opsteld. Sa wie er 
lang foarsitter fan it Roomsk Frysk Boun en de Fryske 
tsjerkehistoaryske feriening Folk en Tsjerke. Hy hat in skoft 
lang lieding jûn oan it Histoarysk Wurkferbân en hat ek 
mear as tsien jier skriuwer west fan de Oarkonderûnte fan 
de Fryske Akademy. Wy sille him tige misse, net allinne om 
syn fakmanskip, skriuwtalint en argyfkennis, mar ek om 
syn ynteresse foar oaren. Want Harm wie earst en meast in 
bysûnder aardich en ynnimmend man. 

Harm Oldenhof op de 
jiergearkomste fan de 

Fryske Akademy yn 1993, 
lofts doetiidsk foarsitter 

Jan Geersing
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Projekten

Sûnt in skoftsje kinne Dokkumers 
digitaal opsykje wa’t yn it ferline 
yn har huzen wenne hawwe en 
wa’t dy yn eigendom hiene. De 
Fryske Akademy hat in ferskaat fan 
histoaryske bewennersgegevens 
út it Dokkum fan de 18de en 
19de iuw tafoege oan it digitale 
ynformaasjesysteem HisGIS. 
Boargemaster Marga Waanders fan 
Dongeradiel hat freed 19 maaie it 
dielportaal HisGIS Dokkum offisjeel 
iepene, yn it bywêzen fan sa’n 
fyftich gasten. 

HisGIS Dokkum biedt ynformaasje 
út in ferskaat fan histoaryske 
boarnen, lykas de kwotisaasje fan 
1749, de folkstelling fan 1830 en in 
rige reëelkohieren út ’e perioade 
1750-1805. Yn HisGIS komme 
gegevens beskikber oer beroppen, 
libbensoertsjûging, boargerlike 
status, âldens en fermogen fan 
Dokkumers fan eartiids. De basis 
wurdt foarme troch de bekende 
stedskaart fan Smedema fan 
1788, it âldste kadaster fan 1832 
en kadastergegevens út 1887. 
Sa’n rykdom oan histoaryske 
bewennersgegevens is yn Nederlân 
net earder op sa’n wize yn kaart 
brocht. 
It útwreide HisGIS Dokkum is it 
resultaat fan in oparbeidzjen tusken 
de Fryske Akademy en it Streekargyf 
Noardeast-Fryslân. Tjeerd Jongsma 
fan it Streekargyf seit dêroer: ‘Wy 
binne bliid dat wat yn 2015 begûn 
as in beskieden projekt om âlde 
hûsnammen yn kaart te bringen no 
folle grutter wurden is. Frijwilliger 
Piet de Haan hat hjir hast twa jier 
oan wurke.’ 

Fryslân 1750-1900: persoanen en 
perselen
Foar de Fryske Akademy is Dokkum 
de earste stêd yn it projekt ‘Fryslân 
1750-1900: persoanen en perselen’ 
dy’t oplevere wurdt. Dit projekt 
makket diel út fan it RedBot-
programma fan de provinsje Fryslân, 

dêr’t in grut part fan it Frysk kultureel 
erfguod yn digitalisearre wurdt. 
It projekt ‘Fryslân 1750-1900’ 
bestiet út twa parten. Tenearsten 
wurdt alle let-njoggentjinde-iuwske 
kadastrale ynformaasje foar hiel 
Fryslân ynfierd, en twads wurdt it 
systeem útwreide mei in mannichte 
bewenners- en hûsgegevens foar in 
tal stêden út de 18de en 19de iuw. 
It projekt is út ein set yn oktober 
2015. Nei’t gaadlik en relevant 
boarnemateriaal identifisearre is, is 
in ploech meiwurkers fan de Fryske 
Akademy begûn mei de fektorisaasje 
(it kompjûtermjittich tekenjen) fan it 
kaartmateriaal en it oernimmen fan 
skreaune ynformaasje út allerhanne 
registers. 
Projektlieder prof. dr. Hans Mol 
sjocht gâns perspektiven foar 
it útbouwen fan histoaryske 
ynformaasje oer Fryslân yn HisGIS: 
‘Dokkum is de earste stêd dy’t 
presintearre wurdt. De oare stêden 
komme yn de rin fan 2017 en 2018 
oan bar. Dit projekt iepenet gâns 
mooglikheden foar nij histoarysk-
romtlik ûndersyk.’

HisGIS Nederlânske stêden
HisGIS is dêrneist útwreide mei de 
binnenstêd fan it iernjoggentjinde-
iuwske Leien. It âldste kadaster 
fan Leien, út 1832, is yn desimber 

2016 ûntsletten as earste stêd 
yn it projekt ‘HisGIS Nederlânske 
stêden’. Leien is neist it al beskikbere 
Amsterdam in moaie proeftún om 
de mooglikheden fan dit geografysk 
ynformaasjesysteem foar in relatyf 
grutte, wichtige histoaryske stêd te 
testen. 
Yn it projekt ‘HisGIS Nederlânske 
stêden’ steane nei Leien ûnder oaren 
noch Den Bosch, Hoorn, Maastricht 
en Dordrecht op it programma. 
Meihelpe mei it ynfieren fan 
perseelgegevens kin noch altyd fia 
VeleHanden.

Pilotprojekt yn Dútslân
Sûnt jannewaris fan dit jier is 
HisGIS al útwreide mei histoarysk-
geografyske ynformaasje foar de 
Dútske stêd Leer (Ostfriesland). 
HisGIS Leer jout in detaillearre 
perselekaart basearre op it 
Prusyske kadaster fan likernôch 
1875 en is ûnder mear ferrike 
mei kadasterkaarten út 1898 en 
grûnkaarten út 1938. 
HisGIS Leer wie in pilotprojekt 
ûnder lieding fan Hans Mol 
en Paul Weßels (Ostfriesische 
Landschaft), dêr’t mei ferkend 
waard oft HisGIS as histoarysk-
geografysk ynformaasjesysteem 
foar Ostfriesland en Dútslân fierder 
ûntwikkele wurde kin. 

HisGIS bringt twa iuwen Dokkum yn kaart

Smedema syn 18de-iuwske 
kaart fan (in part fan) it 
sintrum fan Dokkum
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Posityf oardiel foar LangOER-projekt
De lêste trije jier (jannewaris 2014-desimber 2016) koördinearre it 
Mercator Kennissintrum it LangOER-netwurk. Njoggen Europeeske 
partners arbeiden mei-inoar op oangeande it mêd fan iepen 
learmiddels. De Europeeske Kommisje hat it projekt mei stipe. Dit 
jier hat de Europeeske Kommisje it projekt beoardiele en it kaam 
dêrby tige posityf út de bus, mei in skoare fan 9.

Stypjen fan ûnderwiis
It projekt wie rjochte op de rol fan 
OER (Open Educational Resources) 
yn lytse Europeeske talen. ‘OER’ 
kin yn it Frysk oerset wurde as 
Iepenbier Tagonklike Digitale 
Edukative Helpmiddels. Yn it ramt 
fan it LangOER-projekt giet it 
by ‘lytsere talen’ om bedrige talen, 
regionale en minderheidstalen 
(likernôch 10% fan de Europeeske 
befolking) en lytse nasjonale talen. 

Iepen learmiddels moatte yn alle 
gefallen as doel hawwe, om it jaan en 
krijen fan ûnderwiis yn sokke talen 
yn Europa te stypjen, en sa ek de 
partisipaasje en kwaliteitsûnderwiis 
foar elkenien te befoarderjen. 
Boppedat betsjutte OER in wichtige 
stap foarút yn it bewekjen fan it 
taalferskaat yn Europa.

Ingelsk dominant
De aktuele stân fan saken is, dat 

guon talen te min represintearre 
wurde yn it OER-fjild, dat op it 
stuit dominearre wurdt troch oare 
wrâldtalen, dêr’t it Ingelsk mar ien 
foarbyld fan is. Dêrom wie it projekt 
derop rjochte om te ûndersykjen 
hoe’t de regionale lytse talen 
foardiel helje kinne út it brûken fan 
OER. It LangOER-projekt is mei in 
stikmannich oanbefellings kaam om 
dat te realisearjen. Sjoch dêrfoar ek 
de website: http://langoer.eun.org 

Twa nije projekten foar Mercator
It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen 
is okkerlêsten út ein set mei twa nije projekten: it COMBI-projekt en it 
‘Teaching in Diversity’-projekt.

COMBI-projekt
It trijejierrige Europeeske COMBI-
projekt besiket om de kânsen op 
wurk fan migranten yn meartalige 
gebieten te ferbetterjen, troch 
harren yn ‘e kunde komme te litten 
mei in minderheidstaal lykas it Frysk. 
De Fryske Akademy is de liedende 
partner yn it projekt en arbeidet op 
mei partners yn it Baskelân, Finlân, 
Sisilië en Wales. 

Soarch
Op dit stuit wurdt dien 
wurk makke mei de earste 
faze fan it COMBI-projekt, 
it yn kaart bringen fan de 
ferletten fan migranten en 
managers yn ‘e soarch. Dy 
faze hat al in soad nijsgjir-
rige resultaten opsmiten, 
dy’t ynkoarten ek online 
buorkundich makke wure 
sille. Yn de kommende 
tiid wurdt wurke oan 

in lesmetoade foar dosinten, dy’t 
brûkt wurde kin foar it lesjaan 
oan migranten. Op dy wize wurde 
migranten stipe en wurdt tagelyk de 
posysje fan it Frysk bestevige.

Teaching in Diversity
Begjin dit jier wie de start fan it 
projekt ‘Teaching in Diversity’. Dat 
is in Europeesk projekt mei as doel 
om in hânboek en in training te 
meitsjen dy’t dosinten helpe kin 
om om te gean mei ferskaat yn ‘e 

klasse: ferskaat bygelyks op it mêd 
fan taal, religy en komôf, mar ek mei 
bykommende tûkelteammen lykas 
diskriminaasje. 

Tsien organisaasjes út acht 
ûnderskate lannen binne mei 
‘Teaching in Diversity’ anneks: 
Dútslân, Italië, Bulgarije, Roemenië, 
Poalen, Feriene Keninkryk, België 
en Nederlân. Mercator hat yn opar-
beidzjen mei de twa partners út 
Dútslân en Italië in begjin makke mei 
it hânboek. De oare partners hâlden 
harren dwaande mei it ûntwikkeljen 
fan in trainingspakket en in  
website. 

De COMBI-
partners by de 

kick-off fan har 
projekt
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Mear stúdzje 
nei meartaligens
De Fryske Akademy krijt stipe fan de provinsje 
Fryslân foar twa projekten om stúdzje te dwaan nei 
meartaligens. Yn it earste projekt sil it kennissintrum 
foar meartaligens ‘Mercator’ wurkwizen ûntwikkelje 
om it Frysk better ta syn rjocht komme te litten yn 
it middelber ûnderwiis. Mercator arbeidet dêrby op 
mei trije Fryske middelbere skoallen, om praktyske 
wurkwizen te finen dêr’t it Frysk, neist talen dy’t 
al brûkt wurde op de skoallen (lykas Ingelsk, 
Nederlânsk, Dútsk en migrantetalen), goed mei 
yntegrearre wurde kin yn ‘e lesmetoaden. 

Trijetalich ûnderwiis foar ientaligen
It twadde projekt, ‘De mearwearde fan 3TS foar 
ientaligen’, wurdt troch de temagroep Meartaligens 
en taal-learen fan de Fryske Akademy útfierd. Foar 
dat projekt wurde de earder sammele, mar net 
analysearre en útbrochte, data fan 575 learlingen 
út de groepen 6, 7 en 8 fan ien-, twa- en trijetalige 
Fryske basisskoallen ferlike op harren Ingelske 
sprekfeardigens en harren selsbetrouwen yn it 
Ingelsk-praten.

Oan de hân fan de útkomsten kinne faktoaren 
oantsjut wurde dy’t wichtich binne foar it learen 
fan in tredde taal op Fryske basisskoallen. Dat kin 
mooglik fan belang wêze foar hoe’t basisskoallen yn 
Fryslân har (taal)ûnderwiismodel ynrjochtsje. Beide 
projekten hawwe in rintiid fan in jier, oant en mei 
augustus 2018. 

Mear as 6 ton subsydzje

Nij wurdboek
De provinsje Fryslân jout de Fryske Akademy subsydzje 
foar it ûntwikkeljen fan in Nederlânsk-Frysk wurdboek op 
ynternet. It giet om in bedrach fan € 659.186,-.
Dêrneist is € 68.872,- beskikber foar it takomstbestindich 
meitsjen fan de website Taalweb Frysk, dêr’t de staverings-
hifker en oare taalhelpmiddels foar it Frysk op te finen 
binne.

De Akademy-leksikografen wurkje oan in hjoeddeisk 
Nederlânsk-Frysk wurdboek, dat fergees op ynternet 
beskikber komt en him sawol op de Frysktalige brûkers 
rjochtet as op Nederlânsktalige learders fan it Frysk. ‘It 
is de bedoeling dat oer twa jier de earste 5000 wurden 
al online komme’, ljochtet leksikograaf Hindrik Sijens ta. 
‘Dêrnei wurde oanfollingen publisearre en yn 2022 moat it 
wurdboek klear wêze.’
It lêste Nederlânsk-Frysk Wurdboek is yn 1985 útjûn en is 
ûnderwilens slim ferâldere. It nije wurdboek sil mei mear 
wurden en synonimen, wurdgroepen en útdrukkingen de 
brûker better fan tsjinst wêze kinne. It wurdboek sil ek 
oanjaan wat oft de standertfoarm yn it Frysk is en wat oft de 
regionale of stilistyske farianten binne.
De totale kosten fan it wurdboekprojekt bedrage hast 
oardel miljoen euro (€ 1.458.057,-), dêr’t de Fryske Akademy 
sels € 798.952,- fan bekostiget.

Staveringshifker foar Office 365
Dêrneist moatte op de website Taalweb Frysk de 
staveringshifkers foar it Frysk ûnderholden en fierder 
ûntwikkele wurde. Der is benammen ferlet fan in Fryske 
staveringshifker foar de kantoarsuite Office 365 fan 
Microsoft, dy’t hieltyd mear brûkt wurdt. 

Winterskoft 2017-2018: 

60ste rige Akademylêzingen
Dit winterskoft wurdt de 60ste rige Akademylêzingen 
organisearre. Njonken twa lêzingedagen op De 
Jouwer en yn Ljouwert, op tiisdei 21 novimber 
2017 en freed 19 jannewaris 2018, sil der op 
tiisdeitemiddei 13 maart 2018 in mienskiplike 
feestlike jubileumfiering wêze yn Stêdsskouboarch 
De Harmonie yn Ljouwert. Foar mear ynformaasje 
oer de lêzingen en opjefte, kinne jo terjochte op 
www.fryske-akademy.nl/akademylezingen

Foto’s, filmkes en ferhalen
Fan de jubileumfiering wolle wy wat spesjaals meitsje, 
mei ûnder mear in filmke, dat studinten fan de NHL 
Hogeschool meitsje sille. Dêrom roppe wy jo op om 
ús te helpen mei foto’s, filmkes en/of ferhalen dy’t jo 
hawwe oangeande de Akademylêzingen en de eardere 
Frouljuslêzingen. As jo materiaal of ferhalen hawwe, 
wolle jo dy dan oan ús takomme litte foar 15 novimber 
oankommend? Dêrta kinne jo kontakt opnimme mei 
Mettje de Vries: e-post mdevries@fryske-akademy.nl of 
skilje (058) 234 30 66. 

Wurkferbannen/wurkgroepen
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Weromsjen
Earste Dei Fryske Letterkunde
De earste Dei fan ’e Fryske Letterkunde waard op freed 7 oktober 2016 
holden yn de Gysbert Japicx-seal fan Tresoar. De dei wie organisearre yn 
in oparbeidzjen tusken de Fryske Akademy, Tresoar, Afûk en de ôfdieling 
Frysk fan de NHL Hogeschool.

Yn in folle seal folgen sa’n 75 
minsken it program fan sân lêzingen, 
ôfwiksele troch muzyk en sjongen 
mei Hindrik van der Meer fan it 
Gysbert Japicxhûs yn Boalsert. 
Fierder presintearre Jitske Kingma de 
brosjuere mei tsien Fryske boeken 
foar de Frankfurter Buchmesse.

Libbenskeunst
As earste spriek de dichter en 
klassikus Piet Gerbrandy oer ‘It 
poetysk fakmanskip fan Gysbert 
Japicx’ - foarme yn de renêssânse-
tradysje en tagelyk fernijend yn syn 
folwoeksen keunstnerskip, dy’t yn 
syn eroatyske, moreel-didaktyske, 
politike en religieuze gedichten sjen 
litten hat hoe’t syn taalkeunst ek 
libbenskeunst is.
 
Dêrnei kaam ûndersykster Alpita 
de Jong oan it wurd mei ‘Friese 
letterkunde: de wet van de voorwaartse 
bûtensprong’. Hja joech in beskôging 
oer de fraach wat oft Fryske 
gedichten, ferhalen, lietteksten en 
romans no krekt betsjutten foar de 
yndividuele lêzer. Mei Halbertsma’s 
biografy as ynspiraasje die se te 
witten, dat de Fryske letterkunde 
foarop rinne kin en moat mei 
fernijend ûndersyk en ûnderwiis.

Abe de Vries kaam mei 
in yngeande krityske 
behanneling fan ‘Kreupele 
kanonfoarming. Marten 
Hepkes Bakker, of de 
hin op ’e dongbult’, oer 
de ôfwêzigens fan dy 
skriuwer en dichter yn de 
Frysk-literêre kanon en 
oer syn útsluting troch 
Kalma en de Jongfriezen, 
om’t Bakkers wurk mar 
‘folkskeunst’ wie, dêr’t 
yn harren boargerlike 
opfetting fan keunst gjin 
emploai foar wie. 

    
Tagonklik 
De middeis wiene der fjouwer 
sprekkers. De earste wie Piter 
Boersma, dy’t yn syn lêzing ‘Friesche 
Tjerne is gewoan in minske’ yngie op it 
Tilboarchske proefskrift fan Hein de 
Jong út 2015, Een psycho-analytische 
studie van poëzie. Geïllustreerd 
aan de Friesche Tjerne van Gysbert 
Japicx. Tsjinoer Goffe Jensma syn 
besprek (yn Us Wurk, jefte 1-2, 
2016) wie Boersma krekt bliid, 
dat De Jong mei syn hjoeddeistige 
ynterpretaasje Gysbert syn tekst 
tagonklik makke hat, en befrijd hat út 
de kultuerhistoaryske en filologyske 
oanpak dy’t yn it ramt fan de Fryske 
literatuerstúdzje foar master 
opslacht. 

Dêrnei spriek Marc van Oostendorp 
fan it Meertens Instituut oer ‘De 
lengte van Tsjêbbe Hettinga’s regels´, 
harren bysûndere musikaliteit en 
folslein eigen ritme. Yn de poezij fan 
Hettinga jilden twa prinsipes: eltse 
fersregel hat in troch de dichter 
fêstlein tal syllaben; en tagelyk ek in 
fêst tal aksinten. Dy kombinaasje is 
bysûnder en liket op hoe’t de dichter 
Dylan Thomas dat yn syn Ingelske 
wurk dien hat, as in mingfoarm 

tusken Welshke (wurdlidtellende) 
en Germaanske (klamtellende) 
dichtfoarmen.

Nei Van Oostendorp folge 
ûndersykster Friduwih Riemersma 
oer ‘Wa’t skriuwt dy bliuwt - Jelle 
Brouwer en de politisearring fan 
de Fryske literatuer’. Alle minsklike 
tekst is politike tekst, en dat jildt 
ek foar de Fryske literatuer. Wylst 
in skriuwer faaks allinne mar tinkt: 
‘Wa’t skriuwt dy bliuwt’, makket syn 
tekst dat jo fan him beskate politike 
funksjes ferwachtsje. As kasus foar 
de bestudearring fan de typen fan 
dy politisearring joech Riemersma 
in analyze fan Jelle Brouwer as 
skriuwer, politikus, wittenskipper en 
earste wittenskiplik direkteur fan de 
Fryske Akademy.

De Amsterdamske Skandinavist Henk 
van der Liet kaam as hikkesluter op 
’e tekst oer ‘Frjemd en dochs eigen? 
Enkele overdenkingen bij de vertalingen 
uit het Scandinavisch taalgebied van 
J.H. Brouwer en A.I. Brouwer-Prakke'. 
Mei harren Oersettingen út fjouwer 
Skandinavyske talen (1961) hawwe 
dy twa in hiel eigen kar presintearre, 
dy’t in soad seit oer harren smaak en 
aginda as literêre tuskenpersoanen 
en brêgebouwers tusken de beide 
literatueren (Skandinavysk en Frysk). 

Letterkundich ûndersyk
De lêzingen fan de earste Dei fan 
‘e Fryske Letterkunde sille ferskine 
yn it tydskrift It Beaken. Fierder is 
de Fryske Akademy lid wurden fan 
de nasjonale Onderzoeksschool 
Literatuurwetenschap (OSL, 
www.oslit.nl). Soks mei it each op 
fierdere stimulearring fan it Frysk 
letterkundich ûndersyk. Yn april 
2018 sil yn it ramt fan LF2018 
in Twadde Dei fan de Fryske 
Letterkunde holden wurde. Nim 
foar neiere ynformaasje dêroer 
kontakt op mei dr. Eric Hoekstra: 
ehoekstra@fryske-akademy.nl. 

Dichter en klassikus 
Piet Gerbrandy
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Wurkgroep Maritime Skiednis: 

De ramp fan 1666 
neier besjoen
It jierlikse sympoasium fan de Wurkgroep 
Maritime Skiednis waard op sneon 21 jannewaris 
holden yn de Maritieme Akademie Harlingen te 
Harns. Wurkgroepfoarsitter Rob Leemans joech 
oan dat it idee foar it sympoasium ûntstien wie 
nei oanlieding fan in fraach fan de histoarisy 
Anne Doedens en Jan Houter, om omtinken 
te jaan oan de ramp fan 1666 en de maritime 
skiednis fan de Waadeilannen yn it algemien. 

140 skippen yn ‘e brân
Direkteur Arjen Mintjes fan de 
Maritieme Akademie wie der wiis 
mei om wer de gasthear fan it 
sympoasium te wêzen. Paul van 
Royen kaam as earste sprekker oan 
it wurd. Hy fertelde oer it grutte 
belang fan de Fly en Texelstroom 
foar de Nederlânske keapfardij. 
De ramp op it Fly yn 1666 wie in 
dramatysk barren, dêr’t 140 skippen 
by yn ‘e brân stutsen waarden. 
De ekonomyske fearkreft fan de 
Republyk wie lykwols sa grut, dat de 
skea op de lange termyn beheind 
bleau. Adrie van Vliet gie dêrnei 
yn op de marineorganisaasje. De 
wichtichste taken fan de marine of 
admiraliteit wiene de opbou en it 
ûnderhâld fan de oarlochsfloat en 
de beskerming fan hannel, fiskerij 
en de kustgebieten. Op it fatale 
momint yn 1666 leine de skippen 
fan de admiraliteit foar ûnderhâld 
yn Flissingen. Dat joech de Ingelsken 
frijbaan yn it noarden fan it lân. Jaap 

de Kam 
sette op in oersichtlike manier de 
trije Ingelske see-oarloggen út de 
santjinde iuw op in rige. De ramp op 
it Fly en Skylge foel yn de Twadde 
Ingelske Oarloch (1665-1667). Dy 
oarloch ferrûn wikseljend foar de 
Republyk. Sa waard de fjouwerdeiske 
seeslach wûn en wie der de 
suksesfolle tocht nei Chatham, mar 
der wiene by de slach by Lowesoft, 
de twadeiske seeslach en de brân op 
it Fly en op Skylge ek grutte ferliezen. 

Wraak
De Flylanner histoarikus Anne 
Doedens levere dêrnei it bewiis dat 
de tocht nei Chatham wraak wie 
foar de brân op it Fly en Skylge. Hy 
soe graach sjen, dat de ramp yn 
de nasjonale kanon opnommen 
waard. Fierder fertelde er oer it 
grutte belang fan de eilannen foar 
de hannelsfeart; sa kaam op in 
stuit 25 prosint fan de skippers út 
de Republyk yn de Sontfeart fan 

Flylân. De Skylger dûmny Frans 
Breukelman fertelde oer syn 
foargonger Johannes Grevenstein. 
By de brân op West-Skylge kamen 
fjouwer minsken om it libben en 
waarden, op de tsjerke, de Brandaris 
en it riedhûs nei, alle gebouwen 
ferwoaste. Dûmny Grevenstein 
sette mei faasje út ein om jild yn te 
sammeljen foar de weropbou. Oan 
‘e ein fan de sympoasiummiddei gie 
Gijs Rommelse yn op it Ingelske en it 
Nederlânske perspektyf op de ramp. 
Neffens de Ingelsken wie de ramp 
op it Fly en Skylge in rjochtfeardige 
straf fan God foar de ûntankbere 
Nederlanners. Sa wiene sy ûnder 
mear ûntankber foar de Ingelske 
help oan de Republyk yn de tiid fan 
de opstân. 

It sympoasium, dat troch goed 
hûndert minsken besocht waard, 
waard noflik ôfsletten mei neipetear 
by in buorrel en buffet. 

Weromsjen

Jierferslach
By dit nûmer fan Ut de Smidte krije jo it jierferslach fan ’e 
Fryske Akademy oer 2016 tastjoerd yn in koarte twatalige 
ferzje. De minsken dy’t 15 septimber op ’e Akademydei 
wiene, hawwe it dêr (ek) al taskikt krigen.

Website en sosjale media

Op sosjale media makke de Fryske Akademy fannijs groei troch. It tal folgers op Twitter stiigde fan 928 nei 1065 en op Facebook fan 558 nei 765. 

De corporate Akademysite is drastysk fernijd, tagonkliker makke en sûnt 18 july online. De âlde website is noch altiten te rieplachtsjen �a de url argyf.fryske-akademy.eu.
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Argyf Fryske Akademy 44.586  

Fryske Akademy (fan 18 july ôf )  19.056

Mercator Network 12.338

Network of Schools   6.990

Mercator Education 34.835

Hisgis 65.522

Taalweb 20.950

Gesnet    3340
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Wittenskiplik ûndersyk

De Fryske Akademy rjochtet him op it 

wittenskiplik ûndersyk nei feroaringspro

sessen yn de Fryske taal, meartaligens, 

skiednis en regionale identiteit, no en yn 

it ferline.

Ynstitúsjonele en 
maatskiplike ynbêding

De Fryske Akademy hat twa subsydzje

jouwers: de provinsje Fryslân en de KNAW. 

Neffens de Bestjoersôfspraak Fryske Taal 

en Kultuer tusken Ryk en provinsje is de 

Fryske Akademy liearre oan de KNAW. De 

bysûndere bân mei de provinsje bliek lyk

as yn eardere jierren troch de takenning 

fan ekstra ûndersykssubsydzjes.

Al jierren wurdt oparbeide mei Tresoar, 

Histoarysk Sintrum Ljouwert, Cedin, 

Afûk, Ryksuniversiteit Grins/Campus 

Fryslân, Fries Museum, Omrop Fryslân 

en de Fryske hegeskoallen. In soad fan 

dy partijen partisipearje yn it mei Nuon

jilden finansierde deltaplan digitalisearring 

Frysk erfgoed. De Fryske Akademy 

organisearre geregeld lêzings, sympoasia 

en publyksmanifestaasjes mei de Fryske 

kennis ynstellings. Fierders wurde ferskate 

projekten foar LjouwertFryslân 2018 

ûntwikkele. Ek de lêzings, workshops en 

publikaasjes fan ús wurkferbannen en 

wurkgroepen spylje in wichtige rol by de 

provinsjale ynbêding.

Tekenjend foar de maatskiplike relevânsje 

is bygelyks it histoarysk ûndersyk nei de 

krimpregio Noardeast-Fryslân, de útfiering 

fan de taalsurvey nei de aktuele stân fan it 

Frysk en de ûntwikkeling fan in nij online 

wurdboek NederlânskFrysk. Yn it ramt 

fan it NWOprojekt FAME wurdt mei de 

Radboud Universiteit en Omrop Fryslân 

wurke oan in wiidweidich korpus sprutsen 

Frysk. HisGIS waard yn oparbeidzjen mei 

ferskate erfgoedynstellings, regionale oer

heden, universiteiten en kennisynstellings 

útwreide mei HisGIS Drenthe en HisGIS 

Leiden. Fierder is yn ’e mande mei de Ost

friesische Landschaft in pilotprojekt HisGIS 

Leer útfierd.

Yn de foarm fan bysûndere heechlearaar

skippen en mienskiplike promoasje

trajekten wurdt gearwurke mei in grut tal 

universiteiten. Ko-finansiers yn it oan de 

Akademy rinnende dissertaasjeûndersyk 

binne de universiteiten fan Leiden, Am

sterdam, Grins en Maastricht. Mienskiplike 

ûndersyksoanfragen wurde yntsjinne mei 

de Technyske Universiteit Eindhoven, de 

Katolike Universiteit Leuven en de Frije 

Universiteit Brussel.

Ynternasjonaal oparbeidzjen

It Mercator Kennissintrum is stevich yn

bêde yn in netwurk fan ynternasjonale 

partners. Meiwurkers partisipearje yn 

it Mercator Netwurk, dat bestiet út fiif 

ûndersyks en dokumintaasjesintra yn 

Kataloanië, Wales, Boedapest en Eskilstu

na. It Mercator Kennissintrum spilet ek in 

rol yn it Europeesk Buro foar Minderbrûkte 

Talen. It ynternasjonale Network of Schools 

is in gearwurkingsferbân fan 105 skoallen, 

ferspraat oer 20 lannen yn Europa. Fierders 

is it Kennissintrum gearwurkingsferbannen 

oangien mei de School of Oriental and Afri

can Studies fan London University en ferska

te partijen yn Baskelân. As pinnefierder en 

koördinator is it Kennissintrum behelle yn 

ferskate Europeeske projekten mei partners 

út ûnder oaren Grikelân, Poalen, Letlân, 

Noar wegen en België.

Ek út oare dissiplines wei binne der ynter

nasjonale inisjativen. Sa waard yn maart 

it Skiednisnetwurk foar NoardNederlân 

en NoardwestDútslân lansearre op in 

byienkomst te Leer. De Fryske Akademy is 

hjir pinnefierder. Fierders naam de Fryske 

Akademy it inisjatyf ta de oprjochting fan 

in ûndersyksnetwurk binnen de Regional 

Studies Association (RSA), rjochte op 

regionaalekonomyske beliedsskiednis.  

It ûndersyk nei it Aldfrysk hat baat by de  

gearwurking yn it netwurk Voices of Law mei 

de universiteiten fan Cardiff, Kopenhagen, 

Cambridge en Glasgow, dat finansierd wurdt 

troch de Leverholme Trust. De leksikografen 

dogge oant 2017 mei oan CostENeL (Euro

pean Netwurk of eLexicography).

De gearwurking mei Sina is fierder útboud. It 

netwurk Industrialization Language Contact 

and Identity Formation yn Sina/Europa is 

omfoarme ta de Urban Languages Studies 

Association, in ynternasjonale organisaasje 

fan wittenskippers.

Undersykstema’s 
De wittenskiplike ôfdieling fan de Fryske 

Akademy hat yn 2015 de oerstap makke 

nei in projektorganisaasje. Yn 2016 

wie der mear gearwurking tusken de 

ferskillende dissiplines en binnen de 

sân ûndersykstema’s: Meartaligens 

en taallearen; Taaldeskripsje en 

standerdisearring; Syngrony en diagrony 

yn taal; Macht, besit en romte yn Fryslân; 

Midsiuwske rjochtstradysjes; Kultuer yn 

iermodern Fryslân, en Ekonomyske klusters.

Promoasje- en postdoc-ûndersyk

Yn 2016 waarden gjin proefskriften oan de Fryske Akademy dienmakke. Wol wienen  

Akademymeiwurkers promotor respektyflik ko-promotor by twa eksterne dissertaasjes.

Rinnende promoasje ûndersiken binne:

•	 De Engelse Taalontwikkeling 

van Vloeiend en Niet-Vloeiend 

Tweetalige Jongvolwassenen 

  Mirjam Günthervan der 

Meij 

•	 Middeleeuwse agrarische 

veenontginningen in Zuid-

Friesland en de kop van 

Overijssel (10001400)  

Dennis Worst 

•	 Tweetaligheid en cognitief 

voordeel – Evelyn Bosma 

•	 Language preservation and language loss 

in Frisian: a socio-linguistic profile – Nika 

Stefan 

•	 Changes in modern Frisian verbal 

inflection  Anne Merkuur 

•	 Regionaal beleid en economische 

ontwikkeling  Bart Hogeboom 

•	 Het gebruik van Friese varianten op sociale 

media  Lysbeth JongbloedFaber 

•	 Learner modelling and language contact 

in syntax: word order in verbal clusters in 

the Dutch-Frisian continuum  Jelke Bloem 

Postdocs:
•	 Jelske Dijkstra  Nederlands-Friese code-

switching (FAME!: Frisian Audio Mining 

Enterprise)

•	 Jelte Olthof  Politieke cultuur in 

vroegmodern Friesland 

•	 Marjoleine Sloos – Fonetiek en fonologie 

van tweetaligheid

Kearnpublikaasjes
• Blom, E. & Bosma, E. (2016). The sooner 

the better? An investigation into the 

role of age of onset and its relation with 

transfer and exposure in bilingual Frisian

Dutch children. Journal of Child Language, 

43, 581607. 

• Bosma, E., Blom, E., Hoekstra, E., & 

Versloot, A. (2016). A longitudinal study 

on the gradual cognate facilitation effect 

in bilingual children’s Frisian receptive 

vocabulary. International Journal of 

Bilingual Education and Bilingualism. 

• Adriaens, M. & Cools, H. (2016). ‘Tot 

profijt van de stad. Informele politieke 

participatie en geschenken in de heerlijk

heid Diest (14991568)’, yn Tijdschrift voor 

Sociale en Economische Geschiedenis, 13.3, 

77107. 

• Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R.J.† en 

Klinkenberg, E.L. (2016) ‘The role of 

majority and minority language input 

in the early development of a bilingual 

vocabulary’, Bilingualism: Language and 

Cognition, 19(1), s. 191–205. doi: 10.1017/

S1366728915000012. 

• Dyk, S (ed.): A.G. Oud† (2016), Groat 

Amelander Woa’deboek. Ljouwert/

Leeuwarden, Afûk (912 siden)

• Jongbloed-Faber, L., Van de Velde, H., 

Meer, C. van der & Klinkenberg, E.L. 

(2016). Language Use of Frisian Bilingual 

Teenagers on Social Media. Treballs de 

Sociolingüística Catalana, 26 (2016), 2754.

• Molema, M., Segers, Y. & Karel, E. 

(2016). Introduction: Agribusiness clusters 

in Europe, 19th and 20th centuries. 

Tijdschrift voor Sociale en Economische 

Geschiedenis, 13:4 116.

• Salverda, R. (2016). ‘Linguistic Justice and 

Endangered Languages’. Yn de Special 

theme issue on Global English and 

Linguistic Justice of the journal European 

and Regional Studies, vol. 9,  

pp. 3947. Yn open access fia:  

www.acta.sapientia.ro/actaeuro,  

DOI: 10.1515/auseur20160006  

[Berlin: De Gruyter, ISSN 20687583].

Website en 
sosjale media

Op sosjale media 

makke de Fryske 

Akademy fannijs 

groei troch. It tal 

folgers op Twitter 

gie omheech fan 

928 nei 1065 en 

op Facebook fan 

558 nei 765. De 

corporate Akademysite is drastysk fernijd, 

tagonkliker makke en sûnt 18 july online. De 

âlde website is noch altiten te rieplachtsjen 

fia de url argyf.fryskeakademy.eu.

Nijbou en renovaasje

Yn it foarjier is de hiele nij en ferbou dien

makke en oplevere. Yn septimber wie der in 

feestlike iepening fan de fernijde húsfêsting 

troch Har Keninklike Heechheid Prinsesse 

Laurentien. 

De prognoaze is dat de totale kosten binnen 

it budzjet bliuwe. Wol binne der noch guon 

restposten dy’t it omtinken fan ferskate oan

nimmers frege. 

Leden

Op de Akademydei fan 9 septimber 2016 

waarden fjouwer nije leden beneamd:

• Drs. Saskia Bak foar har fertsjinsten foar 

de Fryske kultuer.

• Johannes Boonstra foar syn oanhâldende 

niget foar de Fryske wittenskip en Fryske 

kultuer yn it algemien.

• Prof. dr. Ir. Cees Buisman foar syn 

fertsjinsten op wittenskiplik mêd. 

• Mr. drs. Jannewietske de Vries foar har 

fertsjinsten foar de Fryske kultuer.

Ein 2016 hie de Fryske Akademy  

1.429 stipers en 303 leden.

Personiel

Personielsmutaasjes 2016 (yn tsjinst)

01/01 51 43,87 fte

31/12 57 45,46 fte

Gearstalling personiel (31/12/2016)Publikaasjes oantallen

 Wittenskiplike publikaasjes

  Refereed artikels 37

  Haadstikken yn bondels en boeken 4

  Boeken en bondels 5

 Profesjonele bydragen

  Artikels 
9

  Rapporten 
16

  Databases 
3

  Resinsjes (wittenskiplik) 6

Lêzings en kongressen oantallen

 Keynote lêzings 
2

 Wittenskiplike lêzings 93

 Organisaasje kongres en sessys  37

Fierders waard sawat wykliks in publykslêzing  

jûn en ferskynden der geregeld bydragen yn  

regionale en nasjonale media.

Eksploitaasjerekken

It realisearre eksploitaasjeresultaat is € 473.941 heger as dat begrutte wie. 

De foar naamste oarsaken binne: legere leankosten troch lettere ynfolling fan 

fakatueres as dat foar sjoen wie; it foar in part frijfallen fan de yn it ferline foarme 

reorganisaasjefoarsjenning en de ûntfangst fan in tal legaten. Mei it tekoart wurdt 

hoeden yntard op it eigen fermogen, dat foar ûndersyk en modernisearring fan de 

bedriuwsfiering brûkt wurdt.

>>>

2016 Realisaasje Begrutting Ofwiking Persintaazjes

Baten 3.849.680 3.783.370 66.310 1,8%

Lêsten 3.948.308 4.355.939 407.631 9,4%

Resultaat -98.628 - 572.569 473.941

Website en sosjale media

Op sosjale media makke de Fryske Akademy fannijs groei troch. It tal folgers op Twitter stiigde fan 928 nei 1065 en op Facebook fan 558 nei 765. 

De corporate Akademysite is drastysk fernijd, tagonkliker makke en sûnt 18 july online. De âlde website is noch altiten te rieplachtsjen �a de url argyf.fryske-akademy.eu.

Website unike besikers

Argyf Fryske Akademy 44.586  

Fryske Akademy (fan 18 july ôf )  19.056

Mercator Network 12.338

Network of Schools   6.990

Mercator Education 34.835

Hisgis 65.522

Taalweb 20.950

Gesnet    3340

   

Totalen 223.607

Argyf Fryske Akademy 44.586

Fryske Akademy (fan 18 july ôf )  19.056

Mercator Network 12.338

Network of Schools   6.990

Mercator Education 34.835

Hisgis 65.522

Taalweb 20.950

Gesnet    3340 

Totalen 223.607

Wittenskiplike stêf   19  16,42 fte

Promovendi  7   5,88 fte

Stipe wittenskip  15  10,59 fte

Stypjend behearspersoniel  16  12,57 fte

Utstjoerkrêften  14   8,91 fte

Detasjearren  2  1,06 fte

Totaalkapasiteit  73  55,43 fte

Leeftyd Persintaazje  man   frou

< 25 0% 0 0

25-34 24,4% 8 6

35-44 13,9% 3 6

45-54 22,7% 8 4

55-64 38,3% 15 7

>65 0,00% 0 0

Totaal 100% 34 23
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 Opbou personiel yn tsjinst neffens âldens en slachte 2016

Rie fan tafersjoch

• Prof. dr. ir. Jacob Fokkema (foarsitter)

• Drs. Jan-Meinte Postma (vicefoarsitter)

• Drs. ir. Hanneke Lens (fan 1 maaie ôf) 

• Drs. Houkje Rijpstra

• Prof. dr. Fred Weerman (oant septimber)

Begjin desimber tsjinnen de leden Postma 

en Lens, omreden fan in ferskil fan ynsjoch 

oer de begruttingssystematyk fan de Fryske 

Akademy, harren ûntslach yn as lid fan de 

Ried fan Tafersjoch.

Direkteur-bestjoerder

Dr. Hanno Brand
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Wittenskiplike stêf 16,42 fte

Promovendi 5,88 fte

Stipe wittenskip 10,59 fte

Stypjend behearspersoniel 12,57 fte

Utstjoerkrêften 8,91 fte

Detasjearden 1,06 fte

Totaalkapasiteit 55,43 fte
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 Fryske Akademy 26670

 Mercator Network 7468

 Network of schools 6270

 Mercator Research 24764

 HISGIS 49885

 totalen 117057

 Website unike besikers

 Argyf Fryske Akademy 60.576

 Fryske Akademy (fan 18 july ôf)  19.056

 Mercator Network 12.338

 Network of Schools 6.990

 Mercator Education 34.835

 HisGIS 65.522

 Taalweb 20.950

 Gesnet 3.340 

 Totalen 223.607

Ekskurzje Argeologysk 

Wurkferbân yn Ezinge, 

desimber 2016

Mirjam Günther op de konferinsje 

AAAL 2016 yn Orlando (FS)

Taspraak Prinsesse Laurentien,  

9 septimber 2016

Ynterview Edwin Klinkenberg 

foar Public Radio International

Workshop ’r-atics 5 op 

de Fryske Akademy, 

maaie 2016

Kolofon © Fryske Akademy 2017, Ljouwert  |  Opmaak: GPNo, De Jouwer

Fotografy: Fryske Akademy, Laurens Aaij en Koos Tiemersma
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Lededei: Frysk op ‘e radio: earder en no
Akademy-ûndersikers Jelske 
Dijkstra (foto) en Hans Van de Velde 
fertelden oer harren ûndersyk mei 
de presintaasje oer ‘Frysk op ‘e 
radio – earder en no’ op de Lededei 
2017, dy’t holden waard op sneon 
1 april yn De Koperen Tuin te 
Ljouwert. It ûndersyk fan Dijkstra en 

Van de Velde is derop rjochte om in 
automatyske spraakwerkenner foar 
it Frysk te ûntwikkeljen. De útdaging 
is it bouwen fan in systeem dat him 
sawol mei it Frysk as it Nederlânsk 
rêde kin (code-switching). As basis 
wurde der  2600 oeren radio-
útstjoerings fan Omrop Fryslân brûkt 

út it tiidrek 1950-2000. 
Njonken de bydrage oer it Frysk 
op ‘e radio wiene der noch mear 
talige presintaasjes dy’t de likernôch 
fjirtich oanwêzigen meikrigen. Sa 
kaam Edwin Klinkenberg oan it wurd 
oer it Taalsurvey dat de Akademy 
okkerjiers holden hat en dêr’t it 
sprutsen Frysk yn it deistich libben 
fan de ynwenners fan Fryslân mei 
yn kaart brocht waard. Fierder wie 
der noch in sprekkerskarrûsel ‘Taal 
& jongerein: digikânsen foar it Frysk’, 
mei bydragen fan Lysbeth Jongbloed-
Faber, Nika Stefan en Nienke Jet de 
Vries. In part fan de bydragen fan 
de Lededei 2017 is nei te lêzen op 
ús website: www.fryske-akademy.nl 
> kennis en mienskip > 
leden en lidmaatskip. 

Ut sendta riucht: 

ôfskiedssympoasium  
foar prof. dr. Rolf Bremmer 
Prof. dr. Rolf Bremmer naam op freed 16 juny ôfskied 
as bysûnder heechlearaar Fryske Taal- en Letterkunde 
oan de Universiteit Leiden. Dy learstoel hat er út namme 
fan de Fryske Akademy sûnt 2002 beset. Tagelyk naam 
Bremmer ôfskied fan syn learstoel Ingelske Filology.

Aldfryske taal en kultuer
Yn de tiid fan syn heechlearaarskip hat Rolf Bremmer 
ferskate wichtige publikaasjes skreaun, lykas Hir is 
eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 
1300 (2004) en An Introduction to Old Frisian (2009). 
Fierder binne der ûnder syn meiredakteurskip twa 
ynternasjonale bondels mei artikels oer it Aldfrysk 
ferskynd: Advances in Old Frisian Philology (2007) en 
Directions for Old Frisian Philology (2014). Syn ûndersyk 

hat fan grut belang 
west foar de stúdzje 
fan de skiednis fan 
de Fryske taal yn it 
algemien en dy fan de Aldfryske taal en kultuer yn it 
bysûnder.
Om syn ôfskied en it wurk dat er benammen op it mêd 
fan de Aldfryske Taal- en Letterkunde út ‘e wei set hat 
te markearjen, organisearre de Fryske Akademy in 
sympoasium foarôfgeand oan syn ôfskiedskolleezje. 
By it sympoasium kamen ferskate (ynternasjonale) 
saakkundigen oan it wurd: Patrizia Lendinara, Anne 
Popkema, Oebele Vries en Mirjam Marti. Rolf Bremmer 
sels hie it lêste wurd mei it ôfskiedskolleezje ‘Meer dan 
taal: tekstgemeenschappen in Middeleeuws Friesland’.  
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Aginda

Lieske Salverda wint  
Grut Frysk Diktee 2017
Lieske Salverda fan Gytsjerk wûn it Grut Frysk Diktee 
2017. Mei 7,5 flaters kaam hja as bêste út de bus fan 
de 35 kwalifisearre dielnimmers. De winneres wie út ‘e 
skroeven mei de útslach: “It ferbaast my. Ik fûn it makliker 
as oare kearen, mar wol lestich, want wat skriuwst mei 
in haadletter, en wat moat los of net? Mar ik bin der bliid 
mei. It wie in moai diktee, ien fan de bêste dy’t wy oan no 
ta hân ha”. Twadde waard Agatha Hijlkema fan Akkrum 
mei 8 flaters en op plak trije stiene trije minsken mei 
elk 8,5 flaters: Freerk Postmus fan Vollenhove, Grytsje 
Kingma fan Sint Jânsgea en de Earnewâldster Rikele 
Hollema. Fan de dielnimmende bekende Friezen makke 
skriuwster Hilda Talsma it diktee it bêste mei 16 flaters. 
De Fryske Akademy organisearre it diktee yn ‘e mande 
mei de Afûk, it Sintrum Meartaligens (Cedin), Omrop 
Fryslân en de Provinsje Fryslân. 
 

Skripsjepriis foar 
Nienke Jet de Vries
Nienke Jet de Vries is winner wurden fan ’e Skripsjepriis 
2014-2016, dêr’t de Fryske Akademy it bêste 
skripsjeûndersyk nei in Frysk tema mei ûnderskiedt. 
De Skripsjepriis – in bedrach fan tûzen euro – is oan De 
Vries útrikt op ’e earste Letterkundedei, dy’t de Fryske 
Akademy op freed 7 oktober 2016 organisearre. 
De Vries krige de priis foar har masterskripsje Fan 
Selskip nei mienskip, dy’t se yn 2015 foltôge hat foar de 
oplieding Fryske letterkunde oan ’e Ryksuniversiteit 
Grins. Yn har skripsje sjocht De Vries nei de rol fan ’e 
Fryske literatuer 
tusken 1844 en 1915 
as ferbinende krêft 
fan it doe ta stân 
kommende Fryske 
taalbewustwêzen. De 
Skripsjepriis wurdt 
om it jier útrikt. 
Studinten kinne oant 
1 juny 2018 harren 
masterskripsje 
ynstjoere foar 
de folgjende 
Skripsjepriis. 

Nij jaske foar it 
Filologekongres
De Fryske Akademy organisearret fan moandei 23 
oant en mei tongersdei 26 april 2018 it earste Frysk 
Geasteswittenskiplik Kongres yn Stedsskouboarch 
De Harmonie yn Ljouwert, yn it ramt fan Lân fan taal, 
dat ûnderdiel is fan Ljouwert-Fryslân 2018 – Kulturele 
Haadstêd fan Europa.

It kongres is in foarum foar wittenskiplik debat oer taal 
en kultuer yn de Fryske lannen, no en yn it ferline en yn 
ynternasjonaal perspektyf, mei it doel om te redendielen 
oer empiryske, metodologyske en teoretyske kwestjes. 
It Frysk Geasteswittenskiplik Kongres, of op syn Ingelsk 
Conference on Frisian Humanities, is de opfolger fan it 

Frysk Filologekongres dat ûnder dy namme sûnt 1956 
tweintich kear organisearre waard troch de Fryske 
Akademy.

Wêrom dy nammeferoaring?
‘Filology is in namme dy’t amper mear brûkt wurdt foar it 
gehiel fan taal- en letterkunde’, ljochtet Eric Hoekstra fan 
de programmakommisje ta. ‘Boppedat dekt filology net 

Weromsjen

Priiswinneres Nienke Jet de Vries  
kriget út hannen fan Hanno Brand it 

by de skripsjepriis hearrend sertifikaat

Lieske Salverda 
wûn it ‘gouden 

dakje’ by it Grut 
Frysk Diktee 2017
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Minysympoasium en boekpresintaasje 

Folksbewapening 
en tsjinstplicht 
Yn de lette midsiuwen wienen 
it yn Noardwest-Europa foaral 
gewoane manlju dy’t massaal 
as tsjinstplichtigen oan ‘raids’ 
(rôftochten), belegerings en 
fjildslaggen meidiene. Omdat 
se as amateurs te boek steane, 
hat de militêre skiedskriuwing 
nea folle each foar harren ynset 
hân. De Fryske Akademy wijt op 
tongersdeitemiddei 23 novimber 
in minysympoasium oan dat tema, 
dat yn de skiedskriuwing oan no ta 
dus mar amper omtinken krigen 
hat. By dit minysympoasium, dat 
fan 13.30-17.00 oere holden wurdt 
yn de Kânselarij oan de Turfmerk te 
Ljouwert, wurdt tagelyk it boek De 
Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 
presintearre.
Sprekkers lykas Ben Schoenmakers 
(Nasjonaal Ynstitút foar Militêre 
Skiednis), lt. kol. Mostafa Hilali 
(Ministearje fan Definsje) en 
Hans Mol (Fryske Akademy) 
sille harren ljocht skine litte oer 
folksbewapening, lânsferdigening en 
tsjinstplicht troch de iuwen hinne.
It boek De Friese volkslegers tussen 

1480 en 1560 is fan de 
hân fan Hans Mol, dy ‘t 
as histoarikus ferbûn is 
oan de Fryske Akademy. 
It boek giet oer in 
tiidrek dat der yn de 
noardlike Nederlannen 
tydlingswei faak en 
fûleinich fochten is. De 
fraach stiet sintraal, 
hoe’t de Fryske boere- 
en boargermilysjes 
gearstald wienen en 
hoe’t dy har ûntjûn 
hawwe. De efterlizzende fraach is, 
wêrom oft de Friezen it mei harren 
selsferdigening by einsluten net 
oprêden hawwe en it harren net 
slagge is om de neistribbe politike 
autonomy te bewarjen. Wêrom 
wienen se de hierlingelegers net 
treast?

Meunsterlisten
De wichtichste boarne foar 
dizze stúdzje is in mânske rige 
meunsterlisten út 1152, dy’t 
foar seis stêden en fjirtjin Fryske 
plattelânsdistrikten bewarre bleaun 

binne. Dêr steane neffens doarp of 
wyk wiidweidige beskriuwings yn 
fan de manlju dy’t ûnder de wapens 
roppen wurde koenen, mei de 
nammen en de útrissing. In edysje 
fan dy unike listen is as bylage yn it 
boek opnommen. 

Opjefte
Tagong ta dit minysympoasium 
en de boekpresintaasje is fergees. 
Opjefte yn it foar is lykwols al 
needsaaklik. Sjoch dêrta op  
www.fryske-akademy.nl/
folksbewapening 

de lading fan in kongres, dêr’t ek omtinken jûn wurdt oan 
skiednis en sosjale wittenskippen.’
Sadwaande dat de Fryske Akademy it feestlike kulturele 
haadstêdjier 2018 oangrypt om mei in ekstra grut 
kongres de nammeferoaring buorkundich te meitsjen.

Miks fan tema’s en ûnderwerpen
It kongres bestiet út fiif dielsympoasia. De earste beide 
dagen hat taalkunde in foaroanplak, de lêste beide 
dagen meartaligens yn Europa (yn ’e mande mei de 
Afûk). Dwers troch de fjouwer dagen hinne komt in tal 
oare ûnderwerpen oan bod, lykas de literêre tradysje 
fan lytse Europeeske talen (en hoe’t in lytse taal him ta in 
‘mearderheidstaal’ ferhâldt) en de midsiuwske woartels 
fan de Fryske taal.
De miks fan tema’s en ûnderwerpen makket it mooglik 
om sawol foar ien of mear spesifike kongresdagen 
te kiezen of foar it folsleine kongres, dat fjouwer 

dagen duorje sil. Ynkoarten is der op de website 
www.frisianhumanities.nl mear ynformaasje oer 
ynskriuwen foar it kongres en it yntsjinjen fan útstellen 
foar in lêzing.

Lân fan taal
It Frysk Geasteswittenskiplik Kongres is ûnderdiel fan it 
projekt Lân fan taal fan Ljouwert-Fryslân 2018. Yn Lân fan 
taal arbeidzje in protte ynstituten en minsken yn Fryslân 
en (fier) dêrbûten mei-inoar op om it ferskaat fan taal 
in takomst te jaan. It doel is om Fryslân as publyks- en 
kennissintrum foar meartaligens te posysjonearjen. 
Njonken it Frysk Geasteswittenskiplik Kongres docht 
de Fryske Akademy noch in tal projekten yn it ramt 
fan Ljouwert-Fryslân 2018. Fia de website fan Lân fan 
taal – www.lanfantaal.frl – kinne jo dêr mear oer lêze en 
ek oer alle oare projekten dy’t rûnom yn de provinsje 
organisearre wurde troch oare partijen. 

Lânsfeinten yn it skilderij 
David en Abigaïl (ca. 1507) fan 
Jacob Cornelisz van Oostsanen

>>>

>>>
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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

Kontaktpersoanen
Ried fan Tafersjoch
Foarsitter: prof. dr. ir. Jacob Fokkema
Heechleararen
Amsterdam (UvA): prof. dr. Arjen Versloot  
Grins: prof. dr. Hanno Brand 
Leien: prof. dr. Hans Mol

MT-leden
Direkteur-bestjoerder: prof. dr. Hanno Brand
prof. dr. Hans Cools
drs. Cor van der Meer 
dr. Hans Van de Velde
Haad Algemiene Saken: drs. Jos Tjalsma

Kolofon 
Ut de Smidte fan de Fryske Akademy
blêd foar leden en stipers
Stipersbydrage
De stipersbydrage foar 2017 is op syn minst  
€ 25,00. Foar stipers yn it bûtenlân en foar 
studinten binne de bedraggen respektivelik  
€ 35,00 en € 20,00.
Yn kombinaasje mei It Beaken, it wittenskiplik 
tydskrift fan de Fryske Akademy, komt de bydrage 
op  € 45,00. Stipers yn it bûtenlân betelje dan  
€ 60,00 en studinten € 25,00. 
It opsizzen fan it stiperskip moat fóár  
1 desimber skriftlik trochdien wurde oan de 
stipersadministraasje fan de Fryske Akademy. 
Redaksje Mettje de Vries

Kopij kin oer de mail stjoerd wurde oan:
redaksje@fryske-akademy.nl
Mei de gewoane post nei:
Ut de Smidte
Postbus 54, 8900 AB Ljouwert/Leeuwarden
tel.: (058) 213 14 14

Basisfoarmjouwing en opmaak
GPNo, De Jouwer

Fotografy 
Fryske Akademy, Het Hoge Noorden/Jacob van 
Essen en Provinsje Fryslân

Printer 
Van Leer & De Jong, St. Anne

Paadwizer

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 en sjoch op ús 
Facebook en Twitter foar aktueel nijs oangeande aktiviteiten.

Freed 27 oktober 2017
10.00-17.00 oere
9de Dei fan de Fryske Taalkunde, 
Fryske Akademy, Ljouwert

Sneon 4 novimber 2017
13.00-16.30 oere: Gearkomste 
Genealogysk Wurkferbân yn Grand 
Café Wouters, Ljouwert

Tiisdei 21 novimber 2017
10.00 oere: Akademylêzingen yn 
De Koperen Tuin, Ljouwert en 
Sealesintrum It Haske, De Jouwer

Tongersdei 23 novimber 2017
13.30-17.30 oere. Lokaasje: 
Kânselarij, Turfmerk 11, Ljouwert. 
Sympoasium oer folksbewapening 
en tsjinstplicht troch de iuwen 
hinne

Freed 24 novimber 2017
Gearkomste Lânboukundich 
Wurkferbân 

Tongersdei 14 desimber 2017
19.45 oere: Gearkomste 
Argeologysk Wurkferbân, Fryske 
Akademy, Ljouwert

Sneon 6 jannewaris 2018
13.00-16.30 oere: Gearkomste 
Genealogysk Wurkferbân yn Grand 
Café Wouters, Ljouwert

Freed 19 jannewaris 2018
10.00 oere: Akademylêzingen yn 
De Koperen Tuin, Ljouwert en 
Sealesintrum It Haske, De Jouwer

Sneon 3 febrewaris 2018
13.00-16.30 oere: Gearkomste 
Genealogysk Wurkferbân yn Grand 
Café Wouters, Ljouwert 

Tongersdei 15 febrewaris 2018
19.45 oere: Gearkomste 
Argeologysk Wurkferbân, Fryske 
Akademy, Ljouwert

Tiisdei 13 maart 2018
14.00 oere: Jubileum 60 jier 
Akademylêzingen, De Harmonie, 
Ljouwert 

Sneon 31 maart 2018
13.00-16.30 oere: Gearkomste 
Genealogysk Wurkferbân yn Grand 
Café Wouters, Ljouwert

Moandei 23 o/m  
tongersdei 26 april 2018
Frysk Geasteswittenskiplik Kongres, 
De Harmonie, Ljouwert 

Tongersdei 26 april 2018
19.45 oere: Gearkomste 
Argeologysk Wurkferbân, Fryske 
Akademy, Ljouwert

Sneon 26 maaie 2018
Sympoasium Wurkgroep Maritime 
Skiednis, Harns

Aginda

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

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

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

Tûker en sûner wurkje yn it Frysk

Fryske Akademy makker 
oersetting Ctrl-WORK

FA-ria     

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

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

Stipe foar boeken

    Ferfolch fan de foarside 

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

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

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

De blokjes mei 
tips dy’t yn it Frysk 

op it skerm ferskine.

Akademy-publikaasjes 
kinne jo keapje � a  

www.afuk.nl

(Advertinsje)

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

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

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

Aginda 

www.fryske-akademy.nl
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