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Parkeeradvies
Je kunt parkeren in de parkeergarage Oosterstraat, Ritsumastraat 2, 8911 KM Leeuwarden. 
Omdat de parkeergarage niet open is voor publiek, staat er een rood kruis in de stad en 
boven de ingang van de garage. Dat kun je negeren. Indien het hek gesloten is, kun je je 
melden via de intercom. Na afloop van het bezoek kun je de inrijkaart bij de receptie van 
het provinciehuis laten scannen en wordt het jouw uitrijkaart.

Parkeeradvys 
Do kinst parkeare yn de parkeargaraazje Oosterstraat, Ritsumastraat 2, 8911 KM Ljouwert. 
Om’t de parkeargaraazje net iepen is foar publyk stiet der in read krús yn de stêd en boppe 
de yngong fan de garaazje, dat kinsto negearje. As de hikke sletten is kinsto dy melde fia  
de interkom. Nei ôfrin fan it besyk kinsto de ynrydkaart by de resepsje fan  
it provinsjehûs scanne litte en wurdt it dyn útrydkaart.

Woansdei 26 febrewaris 2020 wurdt de Fryske oersetting fan it Lexicon 

Frisicum presintearre op it provinsjehûs yn Ljouwert. Wy nûgje jo fan  

herten út hjir by oanwêzich te wêzen.

It Lexicon Frisicum

It Lexicon Frisicum fan Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) kin sjoen wurde as it 

begjin fan de leksikografy fan it moderne Frysk. It lexicon hat úteinlik laat ta it  

wittenskiplike Wurdboek fan de Fryske taal (1984-2011) en alderhande oare  

wurdboeken dy’t by de Fryske Akademy ferskynd binne. 

It Lexicon Frisicum (1872) is skreaun yn it Latyn en is dêrom net hiel tagonklik.  

Lykwols is it wurdboek tige nijsgjirrich foar de (ynternasjonale) stúdzje nei de  

Europeeske 19de-iuwske leksikografy, dy’t sterk troch de Romantyk beynfloede is. 

Ek foar leafhawwers fan it Frysk en de Fryske kultuer is it in nijsgjirrige publikaasje. 

Oersetprojekt

Fan 2018 oant 2020 is wurke oan it tagonklik meitsjen fan it Lexicon Frisicum.  

Leksikograaf Anne Dykstra is lûker fan it mânske projekt. Yn totaal is mear as 60% 

fan it Lexicon Frisicum oerset nei it Frysk. In grut part dêrfan is teffens oerset nei it 

Ingelsk en nei it Nederlânsk. 

It oersette part fan it Lexicon Frisicum wurdt publisearre op de webside fan it  

Instituut voor de Nederlandse Taal (IVDNT) te Leien. 

Presintaasje

Nei in ynlieding troch dr. Anne Dykstra sil de oersetting oan Kommissaris fan de 

Kening drs. A.M.M. Brok oanbean wurde. Dat wurdt folge troch in demonstraasje 

fan it Lexicon Frisicum yn it portaal fan it IVDNT. 

Dr. Tanneke Schoonheim, ûndersiker/taalkundige by it IVDNT, sil fertelle oer it  

belang fan de oersetting. Ut namme fan de famylje Halbertsma sil Tj. Halbertsma  

in wurdsje dwaan.

It programma set útein om 12.30 en is frij tagonklik. De ynrin is fan 12.00 ôf.  

De gearkomste wurdt sletten om 13.15. Hjirnei is der noch romte foar fragen. 

Wy soene it tige op priis stelle as jo ús fan te foaren witte litte wolle oft jo  

komme. Oanmelde kin fia l.postma@fryslan.frl. 
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