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De Fryske Akademy is in multydissiplinêr ynstitút, mei
as kearntaak wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal,
kultuer, skiednis en maatskippij.
Wittenskiplik ûndersyk
Yn 2012 koene ûnderskate projekten
ôfsletten wurde, dêrûnder Poliglotti4.eu,
HISGIS Oerisel a en Drinte, Language Rich
Europe en Taalûntjouwing Pjutten. Dêrneist
waarden guon projekten opstart, dêrûnder:
Riddle of Literary Quality, Tunes and
Tales, Taalfitaliteit en LEARNMe (Language
and Education
Addressed through
Research and
L E A RN
by
Networking by
Mercator).

Kearnpublikaasjes
• Bergsma, Wiebe, Enege gedenckwerdege
geschiedenissen. Kroniek van de Friese
militair Poppo van Burmania uit de
Tachtigjarige Oorlog. c Hilversum:
Verloren.
• Boomstra, Nienke et al., ‘Parent
Reading Beliefs and Parenting Goals
of Netherlands Antillean and Dutch
Mothers in the Netherlands’. Yn:
Early Child Development and Care.
(OnlineFirst).
• Faber, Niels R. et al., ‘Innovation
and Knowledge Management
for Sustainability: Theoretical
Perspectives’. Yn: F.S. Nobre, D. Walker
& R.J. Harris (eds.), Technological,
Managerial and Organizational Core
Competencies. Hershey, USA: IGI Global.
• Hoekstra, Eric et al., ‘Changes in the
use of the Frisian quantifiers EA/OAIT
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Hotso Spanninga is op 28 juny 2012 promovearre oan de Universiteit Leiden
op Gulden Vrijheid? Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640 b ;
promotoaren wiene Simon Groenveld en Hans Mol.
De seis noch rinnende AIO-projekten binne:
• Mear taal, mear kâns: in Papiamintsk-Nederlânsk taalûntjouwingsprojekt – Nienke
Boomstra
• De twatalige taalûntjouwing fan it jonge Fryske bern – Jelske Dijkstra
• Skieringers en Fetkeapers: Fetemaatskippij yn Fryslân – Matthijs Gerrits
• De Ingelske taalûntjouwing fan Fryske en Baskyske jongfolwoeksenen – Mirjam
Günther-van der Meij
• Kommunikative feardichheden fan de Fryske basisskoallearlingen – Marrit Jansma
• Croniken van der Duytscher Oirden – Rombert Stapel
Yn it ramt fan de International Graduate Research School (IGRS) fan de University
Campus Fryslân (UCF) is de Fryske Akademy, yn oparbeidzjen mei de Universiteit
fan Amsterdam, ein 2012 fjouwer nije AIO-plakken riker wurden.

Jierferslach
2012

• 28 septimber – Fryslân Connected: Music, People
and Multilingualism: sympoasium Mercator 25 jier en
evenemint mei Liet International, Ljouwert. g
• 5 oktober – Aadlike egodokuminten yn Fryslân út de
santjinde ieu. Stúdzjedei, Ljouwert.
g
• 28-30 novimber – Social Media and Lesser Used
Languages. Expert Seminar Mercator/Fryske Akademy en Baskysk Ministearje
fan Underwiis, Ljouwert.

Midterm Review
De Wittenskipskommisje fierde yn maart in Midterm Review út, in ûndersyk as
opmaat ta de fisitaasje yn 2015. Nei oanlieding fan dy tuskentiidske evaluaasje is
besletten dat al yn de rin fan 2012 it wittenskiplik belied op de folgjende punten
oanpast wurdt:
(i) sterker stjoere op kwaliteit likegoed as kwantiteit fan publikaasjes en dêrby
aktyf ynsette op ynternasjonale toptydskriften;
(ii) gearwurking en synergy tusken de trije fakgroepen fersterkje troch in
konsintraasje op twa sintrale ûndersykstema’s: Identiteit en Meartaligens;
(iii) ynsette op in bondeling fan krêften en in fleksibeler opset fan it ûndersyk; en
(iv) de kânsen benutte dy’t de University Campus Fryslân biedt.

Leden
Op de Akademy-dei, freed 14
septimber, waarden acht nije
leden beneamd: drs. Auke
van der Goot, dr. Tanneke
Schoonheim, Piter Boersma,
i
dr. Eerde Beulakker,
drs. Evert Kramer, dr. Hans Dijk, drs. Folkert van der Meulen en drs. Hesseline
de Bos i . De Fryske Akademy hat no yn totaal 320 leden. Op 9 juny wie der in
gearkomste foar leden dy’t beneamd wiene yn de perioade 2006-2011. Yn trije
groepen diskusjearren hja oer de fraach wat de Fryske Akademy en de leden foar
inoar betsjutte kinne. De leden fertsjintwurdigje in grut kaptaal oan tinkkrêft en
ynfloed, en kinne as tinktank fungearje foar sawol de Fryske Akademy as Fryslân.
De oanwêzigen seagen fierder in taak foar harsels weilein as ambassadeurs foar
de Fryske Akademy yn alle netwurken dêr’t sy tagong ta ha.

Maatskiplike belutsenens
De Fryske Akademy wie ûnder oaren belutsen by de tarissings fan Ljouwert
Kulturele Haadstêd 2018. Ek binne plannen makke mei it Fries Museum om te
kommen ta in fersterking fan de ynfrastruktuer foar ûndersyk en kolleksjes op it
stik fan de Fryske taal en kultuer.

Websites en social media

Bedriuwsfiering

De fjouwer websites fan de Fryske Akademy hiene de folgjende oantallen unike
besikers:

Yn 2012 waarden der fannijs besunigings trochfierd, grut € 76.534 op jierbasis.
Sûnt 2009 is de lumpsumsubsydzje troch alle besunigings mei goed € 200.000
fermindere. Dat wurdt earst opfongen troch én it net opfoljen fan fakatueres
én, dêr’t soks kin, meiwurkers mei in fêst tsjinstferbân yn te setten op ekstern
finansiere projekten.
Alle jierren krijt de Fryske Akademy tusken € 1 en € 1,5 miljoen oan projektjilden
út de twadde en tredde jildstream. Sawat in tredde fan de totale ynkomsten
wurdt dus fia eksterne middels realisearre. De projektbewekking fynt plak
troch geregeldwei de útjeften ôf te setten tsjin de ynhâldlike fuortgong en de
foarôf opstelde plenning. De beliedsnotysje Rûte en foech regelet de ferdieling
fan foegen likegoed as de oanstjoering en kontrôletaken fan projektlieders,
fakgroepshaden en direksje.

Website

Oantal unike besikers

www.fryske-akademy.nl

34576

www.hisgis.nl

28852

www.networkofschools.org

4959

www.mercator-research.eu

22732

Fierder is de Fryske Akademy aktyf wurden
op de sosjale media Facebook (www.
facebook.com/FryskeAkademy) h en
Twitter (@FryskeAkademy). Ein 2012 hie de
Facebook-side sa. 140 ‘likes’ en
op Twitter telde de Akademy 250
folgers.

h

e

Kongressen, seminars en sympoasia
Seis fan de tweintich kongressen yn 2012 wiene ynternasjonaal: trije om it tema
meartaligens hinne, ien oer it Europeesk lânskip en twa oer Fryske taalkunde en
filology. Fierder ha de Akademy-meiwurkers yn totaal 111 wittenskiplike lêzings
fersoarge, plus noch in moai tal foar algemien publyk. In taast út de kongressen,
seminars en sympoasia:
• 28 jannewaris – Tûzenpoat en trochsetter – Sympoasium en nei oanlieding fan
presintaasje earebondel dr. Bernard Smilde, Ljouwert. d
• 3 febrewaris – De Sonttolregisters as boarne foar histoarysk ûndersyk.
Sympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis, Ljouwert.
• 15 maart – MELT: Multilingual Early Language Transmission. Presintaasje fan de
resultaten fan it MELT-projekt oan it Europeesk Parlemint, Straatsburch.
• 31 maaie – Language Rich Europe. Presintaasje fan it ûndersyksrapport foar de
British Council, oer Trends in Policy and Practice for Multilingualism in Europe,
Utert.
• 6 juny – HISGIS Oerisel en Digitale Kadastrale Atlas Oerisel. Sympoasium oer HISGIS
Oerisel, Swol.
f
• 13-15 juny – 19de Frysk Filologekongres: Taal,
Tekst en Maatskippij: It Frysk yn in feroarjende
omjouwing, Ljouwert. e
• 20-23 juny – ICLASP-13: The 13th International
Conference on Language and Social Psychology,
Ljouwert.
• 19-24 augustus – Reflection on landscape change:
The European perspective. PECSRL–25, Ljouwert en
Skylge. f
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“ever” between 1250 and 1800’. Yn:
A. van Kemenade & N. de Haas (eds.),
Historical Linguistics 2009. Selected
papers from the 19th International
Conference on Historical Linguistics,
Nijmegen, 10-14 August 2009 (Current
Issues in Linguistic Theory, 320). Berlin:
John Benjamins.
• Meer, Cor van der & Tjeerd de Graaf,
‘Multilingualism and Language
Teaching in Europe: The Case of
Frisian and the Work of the Mercator
European Research Centre’. Yn: T. de
Graaf & E. Karsten (eds.), Sustaining
Indigenous Knowledge. Fürstenberg/
Havel: Foundation for Siberian Cultures.
• Spanninga, Hotso, Gulden vrijheid?
Politieke cultuur en staatsvorming
in Friesland, 1600-1640. Hilversum:
Verloren.
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Njonkenfunksjes leden Rie fan Tafersjoch en direkteurbestjoerder

Realisaasje 2012

Begrutting 2012

Totale baten

€ 4.323.631

€ 3.965.012

Totale lêsten

€ 4.214.196

€ 3.931.834

Exploitaasjesaldo

€

€

109.435

Personiel en organisaasje
De Fryske Akademy hie begjin 2012 62 meiwurkers
(45,47 fte) yn tsjinst. Oan de ein fan it jier wiene
dat 50 (38,97 fte): 16 wittenskippers (13,8 fte),
5 promovendy (4,6 fte), 13 ûndersyksstypjende
meiwurkers (8,53 fte) en 16 meiwurkers fan
Algemiene Saken (12,05 fte). By de Fryske Akademy
wurken 24 froulju (16,37 fte) en 26 manlju (22,6 fte).
Twa (1,47 fte) meiwurkers giene mei pinsjoen/fpu.
De ynstelling bea in staazjeplak oan 1 mbû-learling,
1 hbû-studint en 7 wû-studinten.

33.178

Leeftydsopbou
meiwurkers:
<26

0

26-35
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7,8 fte

36-45
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5,8 fte

46-55

16

13 fte

56-65

17

12,3 fte

Húsfêsting
Sûnt 2008 wurde der plannen ûntwikkele om de húsfêsting te ferbetterjen en te
fernijen. It bouprojekt bestiet út twa fazen:
1. it oanpassen fan it hoekpân Doelestrjitte-Grienewei; sloop fan de gebouwen oan
de Grienewei 6, 8 en 10 en nijbou fan in ienlaachs gebou mei kape; ferbou fan
kongres- en stúdzjesintrum It Aljemint ta wittenskipssintrum.
2. restauraasje fan de ryksmonuminten It Coulonhûs en Doelestrjitte 6. Mids 2012 is
de omjouwingsfergunning oanfrege foar faze 1, ynklusyf de sloopfergunning.

Rie fan Tafersjoch:
• Marten Koopmans (1939, foarsitter), ek lid Deistich Bestjoer Skoalle Lyndensteijn,
foarsitter Rie fan Tafersjoch Stichting Limor, vice-foarsitter Noardlike AdvysRied
Plysje en foarsitter Ried fan Offurdiging Omrop Fryslân;
• Prof. dr. Eric Reuland (1944, lid), ek fakulteitsheechlearaar Taal en Kognysje oan de
Universiteit Utrecht en lid wittenskiplike ried Utrecht Institute of Linguistics OTS;
• Drs. Folkert van der Meulen (1956, lid), wurket ek by NOM as manager stichting
NPAL en sekretaris Stichting Nasjonaal T&U Platfoarm;
• Mr. Douwe de Vries (1942, lid), ek bestjoersfoarsitter Ottema-Kingma-Stichting en lid
Ried fan Kommissarissen fan de Feriening Hendrick de Keyser;
• Drs. Jan-Meinte Postma (1947, lid), ek lid bestjoer museum Belvédère te
Oranjewoud, lid deistich bestjoer Stichting Alde Fryske Tsjerken, ponghâlder
Haersma de With fûns en spesjaal Gesant fan de sekretaris-generaal fan it Enerzjy
Hânfêst Ferdrach te Brussel.
Mids 2012 naam drs. Folkert van der Meulen ôfskied by it ôfrinnen fan syn twadde
sittingstermyn.
Direkteur-bestjoerder:
Prof. dr. Reinier Salverda (1948) k
• Honorary Professor of Dutch language and literature oan University College
London;
• lid Kuratoarium Nordfriisk Instituut;
• deputy editor jierboek The Low Countries, Stichting Ons Erfdeel;
• ûnôfhinklik lid Nederlânsk UNESCO-komitee Memory of the World;
• lid Wittenskiplike Advysried
Waadakademy;
• lid Klankboerdgroep Nieuwe
Encyclopedie Friesland;
• foarsitter stichting
De Moanne;
• bestjoerslid Ritske Boelema
Gasthûs.
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ôfsletten wurde, dêrûnder Poliglotti4.eu,
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Hotso Spanninga is op 28 juny 2012 promovearre oan de Universiteit Leiden
op Gulden Vrijheid? Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640 b ;
promotoaren wiene Simon Groenveld en Hans Mol.
De seis noch rinnende AIO-projekten binne:
• Mear taal, mear kâns: in Papiamintsk-Nederlânsk taalûntjouwingsprojekt – Nienke
Boomstra
• De twatalige taalûntjouwing fan it jonge Fryske bern – Jelske Dijkstra
• Skieringers en Fetkeapers: Fetemaatskippij yn Fryslân – Matthijs Gerrits
• De Ingelske taalûntjouwing fan Fryske en Baskyske jongfolwoeksenen – Mirjam
Günther-van der Meij
• Kommunikative feardichheden fan de Fryske basisskoallearlingen – Marrit Jansma
• Croniken van der Duytscher Oirden – Rombert Stapel
Yn it ramt fan de International Graduate Research School (IGRS) fan de University
Campus Fryslân (UCF) is de Fryske Akademy, yn oparbeidzjen mei de Universiteit
fan Amsterdam, ein 2012 fjouwer nije AIO-plakken riker wurden.

Jierferslach
2012

• 28 septimber – Fryslân Connected: Music, People
and Multilingualism: sympoasium Mercator 25 jier en
evenemint mei Liet International, Ljouwert. g
• 5 oktober – Aadlike egodokuminten yn Fryslân út de
santjinde ieu. Stúdzjedei, Ljouwert.
g
• 28-30 novimber – Social Media and Lesser Used
Languages. Expert Seminar Mercator/Fryske Akademy en Baskysk Ministearje
fan Underwiis, Ljouwert.

Midterm Review
De Wittenskipskommisje fierde yn maart in Midterm Review út, in ûndersyk as
opmaat ta de fisitaasje yn 2015. Nei oanlieding fan dy tuskentiidske evaluaasje is
besletten dat al yn de rin fan 2012 it wittenskiplik belied op de folgjende punten
oanpast wurdt:
(i) sterker stjoere op kwaliteit likegoed as kwantiteit fan publikaasjes en dêrby
aktyf ynsette op ynternasjonale toptydskriften;
(ii) gearwurking en synergy tusken de trije fakgroepen fersterkje troch in
konsintraasje op twa sintrale ûndersykstema’s: Identiteit en Meartaligens;
(iii) ynsette op in bondeling fan krêften en in fleksibeler opset fan it ûndersyk; en
(iv) de kânsen benutte dy’t de University Campus Fryslân biedt.

Leden
Op de Akademy-dei, freed 14
septimber, waarden acht nije
leden beneamd: drs. Auke
van der Goot, dr. Tanneke
Schoonheim, Piter Boersma,
i
dr. Eerde Beulakker,
drs. Evert Kramer, dr. Hans Dijk, drs. Folkert van der Meulen en drs. Hesseline
de Bos i . De Fryske Akademy hat no yn totaal 320 leden. Op 9 juny wie der in
gearkomste foar leden dy’t beneamd wiene yn de perioade 2006-2011. Yn trije
groepen diskusjearren hja oer de fraach wat de Fryske Akademy en de leden foar
inoar betsjutte kinne. De leden fertsjintwurdigje in grut kaptaal oan tinkkrêft en
ynfloed, en kinne as tinktank fungearje foar sawol de Fryske Akademy as Fryslân.
De oanwêzigen seagen fierder in taak foar harsels weilein as ambassadeurs foar
de Fryske Akademy yn alle netwurken dêr’t sy tagong ta ha.

Maatskiplike belutsenens
De Fryske Akademy wie ûnder oaren belutsen by de tarissings fan Ljouwert
Kulturele Haadstêd 2018. Ek binne plannen makke mei it Fries Museum om te
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Sûnt 2009 is de lumpsumsubsydzje troch alle besunigings mei goed € 200.000
fermindere. Dat wurdt earst opfongen troch én it net opfoljen fan fakatueres
én, dêr’t soks kin, meiwurkers mei in fêst tsjinstferbân yn te setten op ekstern
finansiere projekten.
Alle jierren krijt de Fryske Akademy tusken € 1 en € 1,5 miljoen oan projektjilden
út de twadde en tredde jildstream. Sawat in tredde fan de totale ynkomsten
wurdt dus fia eksterne middels realisearre. De projektbewekking fynt plak
troch geregeldwei de útjeften ôf te setten tsjin de ynhâldlike fuortgong en de
foarôf opstelde plenning. De beliedsnotysje Rûte en foech regelet de ferdieling
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facebook.com/FryskeAkademy) h en
Twitter (@FryskeAkademy). Ein 2012 hie de
Facebook-side sa. 140 ‘likes’ en
op Twitter telde de Akademy 250
folgers.
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Kongressen, seminars en sympoasia
Seis fan de tweintich kongressen yn 2012 wiene ynternasjonaal: trije om it tema
meartaligens hinne, ien oer it Europeesk lânskip en twa oer Fryske taalkunde en
filology. Fierder ha de Akademy-meiwurkers yn totaal 111 wittenskiplike lêzings
fersoarge, plus noch in moai tal foar algemien publyk. In taast út de kongressen,
seminars en sympoasia:
• 28 jannewaris – Tûzenpoat en trochsetter – Sympoasium en nei oanlieding fan
presintaasje earebondel dr. Bernard Smilde, Ljouwert. d
• 3 febrewaris – De Sonttolregisters as boarne foar histoarysk ûndersyk.
Sympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis, Ljouwert.
• 15 maart – MELT: Multilingual Early Language Transmission. Presintaasje fan de
resultaten fan it MELT-projekt oan it Europeesk Parlemint, Straatsburch.
• 31 maaie – Language Rich Europe. Presintaasje fan it ûndersyksrapport foar de
British Council, oer Trends in Policy and Practice for Multilingualism in Europe,
Utert.
• 6 juny – HISGIS Oerisel en Digitale Kadastrale Atlas Oerisel. Sympoasium oer HISGIS
Oerisel, Swol.
f
• 13-15 juny – 19de Frysk Filologekongres: Taal,
Tekst en Maatskippij: It Frysk yn in feroarjende
omjouwing, Ljouwert. e
• 20-23 juny – ICLASP-13: The 13th International
Conference on Language and Social Psychology,
Ljouwert.
• 19-24 augustus – Reflection on landscape change:
The European perspective. PECSRL–25, Ljouwert en
Skylge. f
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“ever” between 1250 and 1800’. Yn:
A. van Kemenade & N. de Haas (eds.),
Historical Linguistics 2009. Selected
papers from the 19th International
Conference on Historical Linguistics,
Nijmegen, 10-14 August 2009 (Current
Issues in Linguistic Theory, 320). Berlin:
John Benjamins.
• Meer, Cor van der & Tjeerd de Graaf,
‘Multilingualism and Language
Teaching in Europe: The Case of
Frisian and the Work of the Mercator
European Research Centre’. Yn: T. de
Graaf & E. Karsten (eds.), Sustaining
Indigenous Knowledge. Fürstenberg/
Havel: Foundation for Siberian Cultures.
• Spanninga, Hotso, Gulden vrijheid?
Politieke cultuur en staatsvorming
in Friesland, 1600-1640. Hilversum:
Verloren.
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Personiel en organisaasje
De Fryske Akademy hie begjin 2012 62 meiwurkers
(45,47 fte) yn tsjinst. Oan de ein fan it jier wiene
dat 50 (38,97 fte): 16 wittenskippers (13,8 fte),
5 promovendy (4,6 fte), 13 ûndersyksstypjende
meiwurkers (8,53 fte) en 16 meiwurkers fan
Algemiene Saken (12,05 fte). By de Fryske Akademy
wurken 24 froulju (16,37 fte) en 26 manlju (22,6 fte).
Twa (1,47 fte) meiwurkers giene mei pinsjoen/fpu.
De ynstelling bea in staazjeplak oan 1 mbû-learling,
1 hbû-studint en 7 wû-studinten.

33.178

Leeftydsopbou
meiwurkers:
<26

0

26-35

9

7,8 fte

36-45

8

5,8 fte

46-55

16

13 fte

56-65

17

12,3 fte

Húsfêsting
Sûnt 2008 wurde der plannen ûntwikkele om de húsfêsting te ferbetterjen en te
fernijen. It bouprojekt bestiet út twa fazen:
1. it oanpassen fan it hoekpân Doelestrjitte-Grienewei; sloop fan de gebouwen oan
de Grienewei 6, 8 en 10 en nijbou fan in ienlaachs gebou mei kape; ferbou fan
kongres- en stúdzjesintrum It Aljemint ta wittenskipssintrum.
2. restauraasje fan de ryksmonuminten It Coulonhûs en Doelestrjitte 6. Mids 2012 is
de omjouwingsfergunning oanfrege foar faze 1, ynklusyf de sloopfergunning.

Rie fan Tafersjoch:
• Marten Koopmans (1939, foarsitter), ek lid Deistich Bestjoer Skoalle Lyndensteijn,
foarsitter Rie fan Tafersjoch Stichting Limor, vice-foarsitter Noardlike AdvysRied
Plysje en foarsitter Ried fan Offurdiging Omrop Fryslân;
• Prof. dr. Eric Reuland (1944, lid), ek fakulteitsheechlearaar Taal en Kognysje oan de
Universiteit Utrecht en lid wittenskiplike ried Utrecht Institute of Linguistics OTS;
• Drs. Folkert van der Meulen (1956, lid), wurket ek by NOM as manager stichting
NPAL en sekretaris Stichting Nasjonaal T&U Platfoarm;
• Mr. Douwe de Vries (1942, lid), ek bestjoersfoarsitter Ottema-Kingma-Stichting en lid
Ried fan Kommissarissen fan de Feriening Hendrick de Keyser;
• Drs. Jan-Meinte Postma (1947, lid), ek lid bestjoer museum Belvédère te
Oranjewoud, lid deistich bestjoer Stichting Alde Fryske Tsjerken, ponghâlder
Haersma de With fûns en spesjaal Gesant fan de sekretaris-generaal fan it Enerzjy
Hânfêst Ferdrach te Brussel.
Mids 2012 naam drs. Folkert van der Meulen ôfskied by it ôfrinnen fan syn twadde
sittingstermyn.
Direkteur-bestjoerder:
Prof. dr. Reinier Salverda (1948) k
• Honorary Professor of Dutch language and literature oan University College
London;
• lid Kuratoarium Nordfriisk Instituut;
• deputy editor jierboek The Low Countries, Stichting Ons Erfdeel;
• ûnôfhinklik lid Nederlânsk UNESCO-komitee Memory of the World;
• lid Wittenskiplike Advysried
Waadakademy;
• lid Klankboerdgroep Nieuwe
Encyclopedie Friesland;
• foarsitter stichting
De Moanne;
• bestjoerslid Ritske Boelema
Gasthûs.

k

D e F r y s k e A k ad e m y Yn 2 0 1 2
De Fryske Akademy is in multydissiplinêr ynstitút, mei
as kearntaak wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal,
kultuer, skiednis en maatskippij.
Wittenskiplik ûndersyk
Yn 2012 koene ûnderskate projekten
ôfsletten wurde, dêrûnder Poliglotti4.eu,
HISGIS Oerisel a en Drinte, Language Rich
Europe en Taalûntjouwing Pjutten. Dêrneist
waarden guon projekten opstart, dêrûnder:
Riddle of Literary Quality, Tunes and
Tales, Taalfitaliteit en LEARNMe (Language
and Education
Addressed through
Research and
L E A RN
by
Networking by
Mercator).

Kearnpublikaasjes
• Bergsma, Wiebe, Enege gedenckwerdege
geschiedenissen. Kroniek van de Friese
militair Poppo van Burmania uit de
Tachtigjarige Oorlog. c Hilversum:
Verloren.
• Boomstra, Nienke et al., ‘Parent
Reading Beliefs and Parenting Goals
of Netherlands Antillean and Dutch
Mothers in the Netherlands’. Yn:
Early Child Development and Care.
(OnlineFirst).
• Faber, Niels R. et al., ‘Innovation
and Knowledge Management
for Sustainability: Theoretical
Perspectives’. Yn: F.S. Nobre, D. Walker
& R.J. Harris (eds.), Technological,
Managerial and Organizational Core
Competencies. Hershey, USA: IGI Global.
• Hoekstra, Eric et al., ‘Changes in the
use of the Frisian quantifiers EA/OAIT

Oldenzaal

Mercator

Promoasjes

a

Hotso Spanninga is op 28 juny 2012 promovearre oan de Universiteit Leiden
op Gulden Vrijheid? Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640 b ;
promotoaren wiene Simon Groenveld en Hans Mol.
De seis noch rinnende AIO-projekten binne:
• Mear taal, mear kâns: in Papiamintsk-Nederlânsk taalûntjouwingsprojekt – Nienke
Boomstra
• De twatalige taalûntjouwing fan it jonge Fryske bern – Jelske Dijkstra
• Skieringers en Fetkeapers: Fetemaatskippij yn Fryslân – Matthijs Gerrits
• De Ingelske taalûntjouwing fan Fryske en Baskyske jongfolwoeksenen – Mirjam
Günther-van der Meij
• Kommunikative feardichheden fan de Fryske basisskoallearlingen – Marrit Jansma
• Croniken van der Duytscher Oirden – Rombert Stapel
Yn it ramt fan de International Graduate Research School (IGRS) fan de University
Campus Fryslân (UCF) is de Fryske Akademy, yn oparbeidzjen mei de Universiteit
fan Amsterdam, ein 2012 fjouwer nije AIO-plakken riker wurden.

Jierferslach
2012

• 28 septimber – Fryslân Connected: Music, People
and Multilingualism: sympoasium Mercator 25 jier en
evenemint mei Liet International, Ljouwert. g
• 5 oktober – Aadlike egodokuminten yn Fryslân út de
santjinde ieu. Stúdzjedei, Ljouwert.
g
• 28-30 novimber – Social Media and Lesser Used
Languages. Expert Seminar Mercator/Fryske Akademy en Baskysk Ministearje
fan Underwiis, Ljouwert.

Midterm Review
De Wittenskipskommisje fierde yn maart in Midterm Review út, in ûndersyk as
opmaat ta de fisitaasje yn 2015. Nei oanlieding fan dy tuskentiidske evaluaasje is
besletten dat al yn de rin fan 2012 it wittenskiplik belied op de folgjende punten
oanpast wurdt:
(i) sterker stjoere op kwaliteit likegoed as kwantiteit fan publikaasjes en dêrby
aktyf ynsette op ynternasjonale toptydskriften;
(ii) gearwurking en synergy tusken de trije fakgroepen fersterkje troch in
konsintraasje op twa sintrale ûndersykstema’s: Identiteit en Meartaligens;
(iii) ynsette op in bondeling fan krêften en in fleksibeler opset fan it ûndersyk; en
(iv) de kânsen benutte dy’t de University Campus Fryslân biedt.

Leden
Op de Akademy-dei, freed 14
septimber, waarden acht nije
leden beneamd: drs. Auke
van der Goot, dr. Tanneke
Schoonheim, Piter Boersma,
i
dr. Eerde Beulakker,
drs. Evert Kramer, dr. Hans Dijk, drs. Folkert van der Meulen en drs. Hesseline
de Bos i . De Fryske Akademy hat no yn totaal 320 leden. Op 9 juny wie der in
gearkomste foar leden dy’t beneamd wiene yn de perioade 2006-2011. Yn trije
groepen diskusjearren hja oer de fraach wat de Fryske Akademy en de leden foar
inoar betsjutte kinne. De leden fertsjintwurdigje in grut kaptaal oan tinkkrêft en
ynfloed, en kinne as tinktank fungearje foar sawol de Fryske Akademy as Fryslân.
De oanwêzigen seagen fierder in taak foar harsels weilein as ambassadeurs foar
de Fryske Akademy yn alle netwurken dêr’t sy tagong ta ha.

Maatskiplike belutsenens
De Fryske Akademy wie ûnder oaren belutsen by de tarissings fan Ljouwert
Kulturele Haadstêd 2018. Ek binne plannen makke mei it Fries Museum om te
kommen ta in fersterking fan de ynfrastruktuer foar ûndersyk en kolleksjes op it
stik fan de Fryske taal en kultuer.

Websites en social media

Bedriuwsfiering

De fjouwer websites fan de Fryske Akademy hiene de folgjende oantallen unike
besikers:

Yn 2012 waarden der fannijs besunigings trochfierd, grut € 76.534 op jierbasis.
Sûnt 2009 is de lumpsumsubsydzje troch alle besunigings mei goed € 200.000
fermindere. Dat wurdt earst opfongen troch én it net opfoljen fan fakatueres
én, dêr’t soks kin, meiwurkers mei in fêst tsjinstferbân yn te setten op ekstern
finansiere projekten.
Alle jierren krijt de Fryske Akademy tusken € 1 en € 1,5 miljoen oan projektjilden
út de twadde en tredde jildstream. Sawat in tredde fan de totale ynkomsten
wurdt dus fia eksterne middels realisearre. De projektbewekking fynt plak
troch geregeldwei de útjeften ôf te setten tsjin de ynhâldlike fuortgong en de
foarôf opstelde plenning. De beliedsnotysje Rûte en foech regelet de ferdieling
fan foegen likegoed as de oanstjoering en kontrôletaken fan projektlieders,
fakgroepshaden en direksje.

Website

Oantal unike besikers

www.fryske-akademy.nl

34576

www.hisgis.nl

28852

www.networkofschools.org

4959

www.mercator-research.eu

22732

Fierder is de Fryske Akademy aktyf wurden
op de sosjale media Facebook (www.
facebook.com/FryskeAkademy) h en
Twitter (@FryskeAkademy). Ein 2012 hie de
Facebook-side sa. 140 ‘likes’ en
op Twitter telde de Akademy 250
folgers.

h

e

Kongressen, seminars en sympoasia
Seis fan de tweintich kongressen yn 2012 wiene ynternasjonaal: trije om it tema
meartaligens hinne, ien oer it Europeesk lânskip en twa oer Fryske taalkunde en
filology. Fierder ha de Akademy-meiwurkers yn totaal 111 wittenskiplike lêzings
fersoarge, plus noch in moai tal foar algemien publyk. In taast út de kongressen,
seminars en sympoasia:
• 28 jannewaris – Tûzenpoat en trochsetter – Sympoasium en nei oanlieding fan
presintaasje earebondel dr. Bernard Smilde, Ljouwert. d
• 3 febrewaris – De Sonttolregisters as boarne foar histoarysk ûndersyk.
Sympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis, Ljouwert.
• 15 maart – MELT: Multilingual Early Language Transmission. Presintaasje fan de
resultaten fan it MELT-projekt oan it Europeesk Parlemint, Straatsburch.
• 31 maaie – Language Rich Europe. Presintaasje fan it ûndersyksrapport foar de
British Council, oer Trends in Policy and Practice for Multilingualism in Europe,
Utert.
• 6 juny – HISGIS Oerisel en Digitale Kadastrale Atlas Oerisel. Sympoasium oer HISGIS
Oerisel, Swol.
f
• 13-15 juny – 19de Frysk Filologekongres: Taal,
Tekst en Maatskippij: It Frysk yn in feroarjende
omjouwing, Ljouwert. e
• 20-23 juny – ICLASP-13: The 13th International
Conference on Language and Social Psychology,
Ljouwert.
• 19-24 augustus – Reflection on landscape change:
The European perspective. PECSRL–25, Ljouwert en
Skylge. f

>>>

b

>>> lês hjir fierder

“ever” between 1250 and 1800’. Yn:
A. van Kemenade & N. de Haas (eds.),
Historical Linguistics 2009. Selected
papers from the 19th International
Conference on Historical Linguistics,
Nijmegen, 10-14 August 2009 (Current
Issues in Linguistic Theory, 320). Berlin:
John Benjamins.
• Meer, Cor van der & Tjeerd de Graaf,
‘Multilingualism and Language
Teaching in Europe: The Case of
Frisian and the Work of the Mercator
European Research Centre’. Yn: T. de
Graaf & E. Karsten (eds.), Sustaining
Indigenous Knowledge. Fürstenberg/
Havel: Foundation for Siberian Cultures.
• Spanninga, Hotso, Gulden vrijheid?
Politieke cultuur en staatsvorming
in Friesland, 1600-1640. Hilversum:
Verloren.
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Njonkenfunksjes leden Rie fan Tafersjoch en direkteurbestjoerder

Realisaasje 2012

Begrutting 2012

Totale baten

€ 4.323.631

€ 3.965.012

Totale lêsten

€ 4.214.196

€ 3.931.834

Exploitaasjesaldo

€

€

109.435

Personiel en organisaasje
De Fryske Akademy hie begjin 2012 62 meiwurkers
(45,47 fte) yn tsjinst. Oan de ein fan it jier wiene
dat 50 (38,97 fte): 16 wittenskippers (13,8 fte),
5 promovendy (4,6 fte), 13 ûndersyksstypjende
meiwurkers (8,53 fte) en 16 meiwurkers fan
Algemiene Saken (12,05 fte). By de Fryske Akademy
wurken 24 froulju (16,37 fte) en 26 manlju (22,6 fte).
Twa (1,47 fte) meiwurkers giene mei pinsjoen/fpu.
De ynstelling bea in staazjeplak oan 1 mbû-learling,
1 hbû-studint en 7 wû-studinten.

33.178

Leeftydsopbou
meiwurkers:
<26

0

26-35

9

7,8 fte

36-45

8

5,8 fte

46-55

16

13 fte

56-65

17

12,3 fte

Húsfêsting
Sûnt 2008 wurde der plannen ûntwikkele om de húsfêsting te ferbetterjen en te
fernijen. It bouprojekt bestiet út twa fazen:
1. it oanpassen fan it hoekpân Doelestrjitte-Grienewei; sloop fan de gebouwen oan
de Grienewei 6, 8 en 10 en nijbou fan in ienlaachs gebou mei kape; ferbou fan
kongres- en stúdzjesintrum It Aljemint ta wittenskipssintrum.
2. restauraasje fan de ryksmonuminten It Coulonhûs en Doelestrjitte 6. Mids 2012 is
de omjouwingsfergunning oanfrege foar faze 1, ynklusyf de sloopfergunning.

Rie fan Tafersjoch:
• Marten Koopmans (1939, foarsitter), ek lid Deistich Bestjoer Skoalle Lyndensteijn,
foarsitter Rie fan Tafersjoch Stichting Limor, vice-foarsitter Noardlike AdvysRied
Plysje en foarsitter Ried fan Offurdiging Omrop Fryslân;
• Prof. dr. Eric Reuland (1944, lid), ek fakulteitsheechlearaar Taal en Kognysje oan de
Universiteit Utrecht en lid wittenskiplike ried Utrecht Institute of Linguistics OTS;
• Drs. Folkert van der Meulen (1956, lid), wurket ek by NOM as manager stichting
NPAL en sekretaris Stichting Nasjonaal T&U Platfoarm;
• Mr. Douwe de Vries (1942, lid), ek bestjoersfoarsitter Ottema-Kingma-Stichting en lid
Ried fan Kommissarissen fan de Feriening Hendrick de Keyser;
• Drs. Jan-Meinte Postma (1947, lid), ek lid bestjoer museum Belvédère te
Oranjewoud, lid deistich bestjoer Stichting Alde Fryske Tsjerken, ponghâlder
Haersma de With fûns en spesjaal Gesant fan de sekretaris-generaal fan it Enerzjy
Hânfêst Ferdrach te Brussel.
Mids 2012 naam drs. Folkert van der Meulen ôfskied by it ôfrinnen fan syn twadde
sittingstermyn.
Direkteur-bestjoerder:
Prof. dr. Reinier Salverda (1948) k
• Honorary Professor of Dutch language and literature oan University College
London;
• lid Kuratoarium Nordfriisk Instituut;
• deputy editor jierboek The Low Countries, Stichting Ons Erfdeel;
• ûnôfhinklik lid Nederlânsk UNESCO-komitee Memory of the World;
• lid Wittenskiplike Advysried
Waadakademy;
• lid Klankboerdgroep Nieuwe
Encyclopedie Friesland;
• foarsitter stichting
De Moanne;
• bestjoerslid Ritske Boelema
Gasthûs.

k

D e F r y s k e A k ad e m y Yn 2 0 1 2
De Fryske Akademy is in multydissiplinêr ynstitút, mei
as kearntaak wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal,
kultuer, skiednis en maatskippij.
Wittenskiplik ûndersyk
Yn 2012 koene ûnderskate projekten
ôfsletten wurde, dêrûnder Poliglotti4.eu,
HISGIS Oerisel a en Drinte, Language Rich
Europe en Taalûntjouwing Pjutten. Dêrneist
waarden guon projekten opstart, dêrûnder:
Riddle of Literary Quality, Tunes and
Tales, Taalfitaliteit en LEARNMe (Language
and Education
Addressed through
Research and
L E A RN
by
Networking by
Mercator).

Kearnpublikaasjes
• Bergsma, Wiebe, Enege gedenckwerdege
geschiedenissen. Kroniek van de Friese
militair Poppo van Burmania uit de
Tachtigjarige Oorlog. c Hilversum:
Verloren.
• Boomstra, Nienke et al., ‘Parent
Reading Beliefs and Parenting Goals
of Netherlands Antillean and Dutch
Mothers in the Netherlands’. Yn:
Early Child Development and Care.
(OnlineFirst).
• Faber, Niels R. et al., ‘Innovation
and Knowledge Management
for Sustainability: Theoretical
Perspectives’. Yn: F.S. Nobre, D. Walker
& R.J. Harris (eds.), Technological,
Managerial and Organizational Core
Competencies. Hershey, USA: IGI Global.
• Hoekstra, Eric et al., ‘Changes in the
use of the Frisian quantifiers EA/OAIT

Oldenzaal

Mercator

Promoasjes

a

Hotso Spanninga is op 28 juny 2012 promovearre oan de Universiteit Leiden
op Gulden Vrijheid? Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640 b ;
promotoaren wiene Simon Groenveld en Hans Mol.
De seis noch rinnende AIO-projekten binne:
• Mear taal, mear kâns: in Papiamintsk-Nederlânsk taalûntjouwingsprojekt – Nienke
Boomstra
• De twatalige taalûntjouwing fan it jonge Fryske bern – Jelske Dijkstra
• Skieringers en Fetkeapers: Fetemaatskippij yn Fryslân – Matthijs Gerrits
• De Ingelske taalûntjouwing fan Fryske en Baskyske jongfolwoeksenen – Mirjam
Günther-van der Meij
• Kommunikative feardichheden fan de Fryske basisskoallearlingen – Marrit Jansma
• Croniken van der Duytscher Oirden – Rombert Stapel
Yn it ramt fan de International Graduate Research School (IGRS) fan de University
Campus Fryslân (UCF) is de Fryske Akademy, yn oparbeidzjen mei de Universiteit
fan Amsterdam, ein 2012 fjouwer nije AIO-plakken riker wurden.

Jierferslach
2012

• 28 septimber – Fryslân Connected: Music, People
and Multilingualism: sympoasium Mercator 25 jier en
evenemint mei Liet International, Ljouwert. g
• 5 oktober – Aadlike egodokuminten yn Fryslân út de
santjinde ieu. Stúdzjedei, Ljouwert.
g
• 28-30 novimber – Social Media and Lesser Used
Languages. Expert Seminar Mercator/Fryske Akademy en Baskysk Ministearje
fan Underwiis, Ljouwert.

Midterm Review
De Wittenskipskommisje fierde yn maart in Midterm Review út, in ûndersyk as
opmaat ta de fisitaasje yn 2015. Nei oanlieding fan dy tuskentiidske evaluaasje is
besletten dat al yn de rin fan 2012 it wittenskiplik belied op de folgjende punten
oanpast wurdt:
(i) sterker stjoere op kwaliteit likegoed as kwantiteit fan publikaasjes en dêrby
aktyf ynsette op ynternasjonale toptydskriften;
(ii) gearwurking en synergy tusken de trije fakgroepen fersterkje troch in
konsintraasje op twa sintrale ûndersykstema’s: Identiteit en Meartaligens;
(iii) ynsette op in bondeling fan krêften en in fleksibeler opset fan it ûndersyk; en
(iv) de kânsen benutte dy’t de University Campus Fryslân biedt.

Leden
Op de Akademy-dei, freed 14
septimber, waarden acht nije
leden beneamd: drs. Auke
van der Goot, dr. Tanneke
Schoonheim, Piter Boersma,
i
dr. Eerde Beulakker,
drs. Evert Kramer, dr. Hans Dijk, drs. Folkert van der Meulen en drs. Hesseline
de Bos i . De Fryske Akademy hat no yn totaal 320 leden. Op 9 juny wie der in
gearkomste foar leden dy’t beneamd wiene yn de perioade 2006-2011. Yn trije
groepen diskusjearren hja oer de fraach wat de Fryske Akademy en de leden foar
inoar betsjutte kinne. De leden fertsjintwurdigje in grut kaptaal oan tinkkrêft en
ynfloed, en kinne as tinktank fungearje foar sawol de Fryske Akademy as Fryslân.
De oanwêzigen seagen fierder in taak foar harsels weilein as ambassadeurs foar
de Fryske Akademy yn alle netwurken dêr’t sy tagong ta ha.

Maatskiplike belutsenens
De Fryske Akademy wie ûnder oaren belutsen by de tarissings fan Ljouwert
Kulturele Haadstêd 2018. Ek binne plannen makke mei it Fries Museum om te
kommen ta in fersterking fan de ynfrastruktuer foar ûndersyk en kolleksjes op it
stik fan de Fryske taal en kultuer.

Websites en social media

Bedriuwsfiering

De fjouwer websites fan de Fryske Akademy hiene de folgjende oantallen unike
besikers:

Yn 2012 waarden der fannijs besunigings trochfierd, grut € 76.534 op jierbasis.
Sûnt 2009 is de lumpsumsubsydzje troch alle besunigings mei goed € 200.000
fermindere. Dat wurdt earst opfongen troch én it net opfoljen fan fakatueres
én, dêr’t soks kin, meiwurkers mei in fêst tsjinstferbân yn te setten op ekstern
finansiere projekten.
Alle jierren krijt de Fryske Akademy tusken € 1 en € 1,5 miljoen oan projektjilden
út de twadde en tredde jildstream. Sawat in tredde fan de totale ynkomsten
wurdt dus fia eksterne middels realisearre. De projektbewekking fynt plak
troch geregeldwei de útjeften ôf te setten tsjin de ynhâldlike fuortgong en de
foarôf opstelde plenning. De beliedsnotysje Rûte en foech regelet de ferdieling
fan foegen likegoed as de oanstjoering en kontrôletaken fan projektlieders,
fakgroepshaden en direksje.

Website

Oantal unike besikers

www.fryske-akademy.nl

34576

www.hisgis.nl

28852

www.networkofschools.org

4959

www.mercator-research.eu

22732

Fierder is de Fryske Akademy aktyf wurden
op de sosjale media Facebook (www.
facebook.com/FryskeAkademy) h en
Twitter (@FryskeAkademy). Ein 2012 hie de
Facebook-side sa. 140 ‘likes’ en
op Twitter telde de Akademy 250
folgers.

h

e

Kongressen, seminars en sympoasia
Seis fan de tweintich kongressen yn 2012 wiene ynternasjonaal: trije om it tema
meartaligens hinne, ien oer it Europeesk lânskip en twa oer Fryske taalkunde en
filology. Fierder ha de Akademy-meiwurkers yn totaal 111 wittenskiplike lêzings
fersoarge, plus noch in moai tal foar algemien publyk. In taast út de kongressen,
seminars en sympoasia:
• 28 jannewaris – Tûzenpoat en trochsetter – Sympoasium en nei oanlieding fan
presintaasje earebondel dr. Bernard Smilde, Ljouwert. d
• 3 febrewaris – De Sonttolregisters as boarne foar histoarysk ûndersyk.
Sympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis, Ljouwert.
• 15 maart – MELT: Multilingual Early Language Transmission. Presintaasje fan de
resultaten fan it MELT-projekt oan it Europeesk Parlemint, Straatsburch.
• 31 maaie – Language Rich Europe. Presintaasje fan it ûndersyksrapport foar de
British Council, oer Trends in Policy and Practice for Multilingualism in Europe,
Utert.
• 6 juny – HISGIS Oerisel en Digitale Kadastrale Atlas Oerisel. Sympoasium oer HISGIS
Oerisel, Swol.
f
• 13-15 juny – 19de Frysk Filologekongres: Taal,
Tekst en Maatskippij: It Frysk yn in feroarjende
omjouwing, Ljouwert. e
• 20-23 juny – ICLASP-13: The 13th International
Conference on Language and Social Psychology,
Ljouwert.
• 19-24 augustus – Reflection on landscape change:
The European perspective. PECSRL–25, Ljouwert en
Skylge. f

>>>

b

>>> lês hjir fierder

“ever” between 1250 and 1800’. Yn:
A. van Kemenade & N. de Haas (eds.),
Historical Linguistics 2009. Selected
papers from the 19th International
Conference on Historical Linguistics,
Nijmegen, 10-14 August 2009 (Current
Issues in Linguistic Theory, 320). Berlin:
John Benjamins.
• Meer, Cor van der & Tjeerd de Graaf,
‘Multilingualism and Language
Teaching in Europe: The Case of
Frisian and the Work of the Mercator
European Research Centre’. Yn: T. de
Graaf & E. Karsten (eds.), Sustaining
Indigenous Knowledge. Fürstenberg/
Havel: Foundation for Siberian Cultures.
• Spanninga, Hotso, Gulden vrijheid?
Politieke cultuur en staatsvorming
in Friesland, 1600-1640. Hilversum:
Verloren.
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Njonkenfunksjes leden Rie fan Tafersjoch en direkteurbestjoerder

Realisaasje 2012

Begrutting 2012

Totale baten

€ 4.323.631

€ 3.965.012

Totale lêsten

€ 4.214.196

€ 3.931.834

Exploitaasjesaldo

€

€

109.435

Personiel en organisaasje
De Fryske Akademy hie begjin 2012 62 meiwurkers
(45,47 fte) yn tsjinst. Oan de ein fan it jier wiene
dat 50 (38,97 fte): 16 wittenskippers (13,8 fte),
5 promovendy (4,6 fte), 13 ûndersyksstypjende
meiwurkers (8,53 fte) en 16 meiwurkers fan
Algemiene Saken (12,05 fte). By de Fryske Akademy
wurken 24 froulju (16,37 fte) en 26 manlju (22,6 fte).
Twa (1,47 fte) meiwurkers giene mei pinsjoen/fpu.
De ynstelling bea in staazjeplak oan 1 mbû-learling,
1 hbû-studint en 7 wû-studinten.

33.178

Leeftydsopbou
meiwurkers:
<26

0

26-35

9

7,8 fte

36-45

8

5,8 fte

46-55

16

13 fte

56-65

17

12,3 fte

Húsfêsting
Sûnt 2008 wurde der plannen ûntwikkele om de húsfêsting te ferbetterjen en te
fernijen. It bouprojekt bestiet út twa fazen:
1. it oanpassen fan it hoekpân Doelestrjitte-Grienewei; sloop fan de gebouwen oan
de Grienewei 6, 8 en 10 en nijbou fan in ienlaachs gebou mei kape; ferbou fan
kongres- en stúdzjesintrum It Aljemint ta wittenskipssintrum.
2. restauraasje fan de ryksmonuminten It Coulonhûs en Doelestrjitte 6. Mids 2012 is
de omjouwingsfergunning oanfrege foar faze 1, ynklusyf de sloopfergunning.

Rie fan Tafersjoch:
• Marten Koopmans (1939, foarsitter), ek lid Deistich Bestjoer Skoalle Lyndensteijn,
foarsitter Rie fan Tafersjoch Stichting Limor, vice-foarsitter Noardlike AdvysRied
Plysje en foarsitter Ried fan Offurdiging Omrop Fryslân;
• Prof. dr. Eric Reuland (1944, lid), ek fakulteitsheechlearaar Taal en Kognysje oan de
Universiteit Utrecht en lid wittenskiplike ried Utrecht Institute of Linguistics OTS;
• Drs. Folkert van der Meulen (1956, lid), wurket ek by NOM as manager stichting
NPAL en sekretaris Stichting Nasjonaal T&U Platfoarm;
• Mr. Douwe de Vries (1942, lid), ek bestjoersfoarsitter Ottema-Kingma-Stichting en lid
Ried fan Kommissarissen fan de Feriening Hendrick de Keyser;
• Drs. Jan-Meinte Postma (1947, lid), ek lid bestjoer museum Belvédère te
Oranjewoud, lid deistich bestjoer Stichting Alde Fryske Tsjerken, ponghâlder
Haersma de With fûns en spesjaal Gesant fan de sekretaris-generaal fan it Enerzjy
Hânfêst Ferdrach te Brussel.
Mids 2012 naam drs. Folkert van der Meulen ôfskied by it ôfrinnen fan syn twadde
sittingstermyn.
Direkteur-bestjoerder:
Prof. dr. Reinier Salverda (1948) k
• Honorary Professor of Dutch language and literature oan University College
London;
• lid Kuratoarium Nordfriisk Instituut;
• deputy editor jierboek The Low Countries, Stichting Ons Erfdeel;
• ûnôfhinklik lid Nederlânsk UNESCO-komitee Memory of the World;
• lid Wittenskiplike Advysried
Waadakademy;
• lid Klankboerdgroep Nieuwe
Encyclopedie Friesland;
• foarsitter stichting
De Moanne;
• bestjoerslid Ritske Boelema
Gasthûs.
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