DE FRYSKE AKADEMY YN 2014
Wittenskiplik ûndersyk

20ste Frysk Filologekongres, desimber 2014

De Fryske Akademy rjochtet him
op it wittenskiplik ûndersyk nei
feroaringsprosessen yn de Fryske taal,
meartaligens, skiednis en regionale
identiteit, yn ’e notiid en it ferline.

Jierferslach
2014

Ynstitúsjonele en
maatskiplike ynpassing en
gearwurkingsferbannen
De Bestjoersôfspraak foar de Fryske Taal
en Kultuer (BFTK) tusken Ryk en Provinsje,
dy’t tekene is yn ’e maitiid fan 2013,
besteviget en fersterket de liearring mei
de KNAW oant 2018. De bân tusken de
Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân
waard lykas yn eardere jierren ek yn
2014 konkretisearre troch it takennen fan
ekstra ûndersykssubsydzjes.
De wurkferbannen en wurkgroepen
spylje in wichtige rol by de ynbêding
yn ’e regio. De leden fan dy ferbannen
rjochtsje har op aktiviteiten dy’t op
in inkelde útsûndering nei net ta de
ûndersyksaginda fan de FA-meiwurkers
hearre. Hja organisearje lêzings,
workshops en fersoargje publikaasjes.
De jierlikse rige Akademylêzings luts ek
yn 2014 wer sa’n 150 nigethawwers de
sessy.
By gearwurkingsferbannen mei
provinsjale ynstellings lykas Tresoar,
Histoarysk Sintrum Ljouwert, Cedin,
Partoer, Afûk, University Campus
Fryslân en Fries Museum giet it ûnder

oaren om it fuortsetten fan it deltaplan
digitalisearring, dat mei NUON-jilden
finansiere is, en om de organisaasje fan
it Marijke Meu-jier ta oantins oan it 250ste
stjerjier fan Maria Louise fan Kassel. Yn
it netwurk De Verbinding, opset troch
boargemaster Crone, partisipearret de
FA mei fertsjintwurdigers út it Fryske
bedriuwslibben, kennisynstellings en
hegeskoallen. Fierder is út ein set mei de
ûntwikkeling fan projekten yn it ramt fan
Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018.

It NWO-programma Taalportaal is in
gearwurkingsferbân tusken Fryske
Akademy, Meertens Instituut, Instituut
voor Nederlandse Lexicologie (INL)
en Universiteit Leiden. Taalweb is
ûntwikkele yn hechte gearwurking mei it
Amsterdamske bedriuw Gridline en mei
ynbring fan it INL foar wat de gearstalling
fan de standertwurdlist oanbelanget.

Taalportaal

Yn it ramt fan HISGIS wurdt
oparbeide mei gâns wittenskiplike
HISGIS, Rotterdam 1832 - no
partijen, argyfynstellings en
erfgoedynstellings, lykas NIDI,
DANS, it Centre for Urban History
fan de Universiteit van Amsterdam,
de Ofdieling Geografy fan de
Universiteit van Amsterdam, it
Centrum voor Stadsgeschiedenis fan
de Universiteit Antwerpen, it Drents
Archief en it Kadaster. Yn 2014 waard
de gearwurking mei ynstellings en/
of oerheden yn Limburch, Brabân
de Universiteit Leiden, it Meertens Instituut
en Gelderlân fuortsterke. De besteande
en it Nationaal Archief yn fertsjintwurdige
gearwurking mei it NISE (Antwerpen)
binne. De promoasjetrajekten wurde útfierd
is fuortset. Marijn Molema hat it EDR
yn oparbeidzjen mei de universiteiten fan
netwurkprojekt opset, yn ’e mande mei de
Leiden, Grins, Utert en Amsterdam.
Ostfriesische Landschaft, de Rijksuniversiteit
Groningen (RuG), de Biblioteek Emden,
It Mercator Kennissintrum is ynbêde yn in
it Drents Archief, NLA-Niedersachsen
netwurk fan ynternasjonale partners. De
en it Fries Museum. Molema hat mei de
Baskyske oerheid, jierrenlang de meast
regio Noardeast-Fryslân oparbeide yn in
foaroansteande partner, hat healweis 2014
ûndersyk nei de oarsaken fan regionale
besletten om de gearwurking omreden
krimp. By it projekt Taalsurvey, útfierd ûnder
fan de ekonomyske malêze te beëinigjen.
lieding fan Edwin Klinkenberg, wurdt ek
Yn it ramt fan it netwurkprojekt LangOER
in berop dien op de ynbring fan regionale
koördinearret it Kennissintrum de
organisaasjes lykas Afûk, Partoer en Cedin.
gearwurking tusken Web2learn yn Grikelân,
Yn ’e ried fan advys sitte fertsjintwurdigers
European Schoolnet yn België, de Universiteit
fan de RuG, de Radboud Universiteit en de
Gothenburg (Sweden), de Jan Dlugosz
Baskyske Universiteit. Yn it ramt fan it KNAW
Universiteit (Poalen), de Mykolas Romeris
e-humanitiesprojekt The Riddle of Literary
Universiteit (Litouwen), de International
Quality is de Fryske Akademy partner yn in
Council for Open and Distance Education
promoasje en post-docûndersyk dat ûnder
(ICDE) (Noarwegen), de European Foundation
lieding fan it Huygens ING útfierd wurdt. De
for Quality in E-Learning (België) en de
FA is partner yn it Prize Papers Network, dêr’t
Rezekne Higher Education Institution (Letlân).
ek de Koninklijke Bibliotheek, it Huygens ING,

Kearnpublikaasjes
• Pieter Duijff et al., ‘Static spatial
descriptions in five Germanic languages’
yn: Language Sciences, Vol. 30, 2014, s.
1-20
• Eric Hoekstra et al., ‘A diachronic study
of the negative polarity item syn leven
‘his life > ever’ in West Frisian between
1550 and 1800’ yn: Language: Journal
of the Linguistic Society of America,
Vol. 89 (2013), no. 4, 2014, s. e39-e55.
(A-publikaasje)
• Pieter Duijff, Anne Dykstra, Hindrik
Sijens en Frits van der Kuip, Taalweb
Frysk: http://taalweb.frl/ (sjoch ek:
http://www.fryske-akademy.nl/
nl/taalweb/)
• Nienke Boomstra, Read all about it!
Parental beliefs, Interaction trajectories,
and Language use of Antillean families
involved in ‘More Languages, More
Opportunities’ Ljouwert, 2014 Ljouwert
[Fryske Akademy; Afûk.] 182 s.
(dissertaasje)

Undersykster Lysbeth Jongbloed makket in ‘selfy’
by it oanbieden fan har rapport oan deputearre
Jannewietske de Vries en wethâlder Sjoerd Feitsma.

Kolofon

• Lysbeth Jongbloed-Faber,
Taalgebrûk fan Fryske jongerein
op sosjale media: Rapportaazje ûndersyk
Taalfitaliteit I, Ljouwert: Fryske Akademy
– Mercator European Research Centre
on Multilingualism and Language
Learning, 2014. 61 s.
• Wiebe Bergsma, ‘Gepredestineerde
kolen en dieven. Naar aanleiding van
Van Deursens ‘Bavianen en Slijkgeuzen’
yn: Tijdschrift voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis, Vol. 117, No. 3, 2014, s.
110-132
• Hanno Brand et al.,
‘Das Kamper Stadtbuch
Digestum Vetus als
Spiegel der städtischen
Normierungspolitik’. Yn:
Brand, H., von Seggern,
H. & Rabeler, S. (eds.).,
Gelebte Normen im
urbanen Raum? Zur sozialund kulturgeschichtlichen Analyse
rechtlicher Quellen in Städten des
Hanseraums (13. bis 16. Jahrhundert)
Hilversum: Verloren, 2014, s. 45-62 18 s.
(Groninger Hanze Studies; 5)
• Han Nijdam, ‘Compensating Body and
Honor: The Old Frisian Compensation
Tariffs’, yn: W.J. Turner, S.M. Butler
(eds.), Medicine and Law in the Middle
Ages. Leiden en Boston: Brill, 2014, p. 2557 (Medieval Law and its Practice; 17)

>>>

© Fryske Akademy 2015, Ljouwert | Opmaak: GPNo, De Jouwer
Fotografy: Fryske Akademy en Nelly Groenveld-Hoogland

>>> lês hjir fierder
Promoasjeûndersyk

Leden

Yn maart 2014 is Nienke Boomstra
promovearre oan de Rijksuniversiteit
Groningen op Read all about it! Parental
beliefs, Interaction trajectories, and Language
use of Antillean families involved in ‘More
Languages, More Opportunities’. Promotoaren
wiene Paul van Geert en René Jorna (†).

Op de Akademydei fan 12 septimber
2014 binne seis nije leden beneamd. Yn
de kategory fertsjinsten op wittenskiplik
mêd wiene dat dr. Arjen Dijkstra en
dr. Nanna Haug Hilton, beide ferbûn
oan de RuG. Yn ’e kategory fertsjinsten
foar de Fryske kultuer binne beneamd:
tenoar Albert Bonnema, ing. Tjibbele
Miedema, Tryater-regisseur Ira
Judkovskaja en skriuwer en publisist
drs. Huub Mous. By syn ôfskied as
ynterimfoarsitter fan de Maatskiplike
Advysried is it lidmaatskipsspjeldsje
útrikt oan drs. Theunis Piersma, allyksa
omreden fan syn fertsjinsten foar de
Fryske kultuer. Leksikograaf dr. Anne
Dykstra krige by gelegenheid fan
syn pensjonearring op grûn fan syn
fertsjinsten foar de wittenskip allyksa
it lidmaatskipsspjeldsje. De Fryske
Akademy hie ein 2014 310 leden en
1357 stipers.

De noch rinnende ayo-projekten binne:
• De Engelse taalontwikkeling van vloeiend en
niet-vloeiend tweetalige jongvolwassenen –
Mirjam Günther-van der Meij
• Communicatieve vaardigheden van de
Friese basisschoolleerlingen – Marrit Jansma
• Middeleeuwse agrarische veenontginningen
in Zuid-Friesland en de kop van Overijssel
(1000-1400) – Dennis Worst
• Tweetaligheid en cognitief voordeel –
Evelyn Bosma
• Language preservation and language loss in
Frisian: a sociolinguistic profile – Nika Stefan
• Changes in modern Frisian verbal inflection –
Anne Merkuur

Publikaasjes oantallen
proefskriften		
artikels
refereed
haadst. yn bondels refereed
net-refereed
rapporten 		
webportals
taalweb

Lêzings en kongressen oantallen
1
16
4
10
11
1

• Learner modelling and language contact
in syntax word order in verbal clusters
in the Dutch-Frisian continuum – Jelke
Bloem

keynote lêzings		
wittenskiplike lêzings
organisaasje kongres en sessys

webpublikaasjes
bestannen en
tekstbydragen
7
redaksje bondels
2
redaksje tydskriften 14
boekbesprekken
4

3
88
25

Fierder is sawat alle wiken in publykslêzing
jûn en binne ûnderskate bydragen yn de
regionale en nasjonale media ferskynd.

Eksploitaasjerekken
2014

realisaasje

begrutting

ôfwiking

Baten

€ 3.721.857

€ 3.873.540

€ -151.683

- 4%

Lêsten

€ 3.497.605

€ 3.837.337

€ -339.732

- 4%

€ 224.252

€ 36.203

€ 188.049

Resultaat

Personiel

Nije leden 2014:
F.l.n.r: Huub Mous, Albert Bonnema,
Tjibbele Miedema en Ira Judkovskaja

† Gosse Blom

tal
Ald-meiwurker en
frijwilliger Gosse Blom
is op 2 novimber 2014
ferstoarn.

Nijbou en renovaasje
Neidat de positive útkomst fan de
oanbesteging bekend wurden is, koe út ein
set wurde mei de nijbou en renovaasje. De
sloopwurksumheden binne yn augustus
begûn en op 8 oktober waard de earste peal
fan de nijbou oan de Grienewei slein. Dêrnei
begûnen de wurksumheden oan It Aljemint,
dat omboud wurdt ta in kantoarekompleks
mei 23 fêste wurkplakken en 9 ekstra
fleksplakken. Boppedat is begûn mei de
restauraasjeplannen fan it Coulonhûs, dy’t fia
separaat fûnseswyljen finansiere wurde.

Leden fan de Ried fan
Tafersjoch
•
prof. dr. ir. Jacob
Fokkema (foarsitter)
•
drs. Jan-Meinte Postma
(vice-foarsitter)
•
drs. Houkje Rijpstra
•
mr. Douwe de Vries
•
prof. dr. Fred Weerman
Direkteur-bestjoerder
Dr. Hanno Brand is
direkteur-bestjoerder
fan de Fryske Akademy.

*spesifikaasje

oantal

5 2.90

ferstoarn

0 0.00

pensjoen

2 1.40

Website en sosjale media
Ein 2014 hie de Facebook-side
(www.facebook.com/FryskeAkademy)
396 likes en op Twitter
(@FryskeAkademy) wiene 677 folgers.

Promoasje Nienke Boomstra

Website
Fryske Akademy
Mercator Network
Network of Schools
Mercator Research
HISGIS
totalen

Unike besikers
27.473
4.070
3.846
24.645
64.089
124.123

FTE

ein kontrakt

Froulju

Manlju

