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It doel fan de Fryske Rie, oerset út it karbrief, is:
a.

it ûntwikkeljen fan de Fryske kultuer yn de brede betsjutting mei help fan ynternasjonale
kontakten en mei it skeppen en ûntwikkeljen fan de middels dy't sokke kontakten mooglik
meitsje

b.

it bekend meitsjen yn oare Europeeske regio's fan de Fryske kultuer en it jaan fan
meiwurking oan de presintaasje fan de kultuer fan oare Europeeske regio's yn de eigen
provinsje

c.

it stimulearjen fan de kulturele posysje fan Fryslân yn Europa mei it befoarderjen fan
Fryske kulturele aktiviteiten yn oare Europeeske regio's

d.

it befoarderjen fan in better begryp en freonskip tusken minsken, groepen en folken

e.

it benammen befoarderjen fan de kontakten tusken de trije Fryslannen

It bestjoer is gearstald út fertsjintwurdigers fan it ûnderwiis, de Rie fan de Fryske Beweging, de
Feriening fan Fryske Gemeenten, de Federaasje fan Fryske studinteferieningen, de Fryske Rie
fan Tsjerken, de lânbou-organisaasje NLTO, de frouljusorganisaasjes en de Fryske Akademy.

“Lewer dod as slaw”: sjoch side 11.
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1.

Ynlieding

Yn 2011 waard wurke neffens de produktplannen fan de Fryske Rie foar 2000-2012 mei
byhearrende begrutting, dy’t ein 2007 yntsjinne waard by it Kolleezje fan Deputearre Steaten
fan Fryslân.
Yn it nije jier wurdt wer wurke oan de doelen út it karbrief sa as neamd op de foarige side.
Njonken de reguliere útwiksels sil 2012 yn it teken stean it Ynterfrysk Kongres dat fan 1-3
juny 2012 yn Fryslân holden wurde sil.
Ut namme fan de Fryske Rie,
Saapke Miedema
Ljouwert, 10 febrewaris 2012

2.

Fan de foarsitter

Believe in Fryslân!
Om de fjouwer jier hawwe de omroppen en oare media yn Nederlân it maklik. Sa dit jier ek
wer. Soargje foar in kommentator yn de USA dy’t in praatsje makket mei wat filmbylden en
dat jout dan wer in grutte ‘offspring’ oan praatprogramma’s op de Nederlânske omroppen.
Ja, it giet oer it útsykjen fan in republikeinske kandidaat foar de presidintsferkiezings yn de
USA. En gauris mar yn ien steat tagelyk. Fyftich steaten jout dus 50 kear in nijsympuls. En
dan de eigentlike ferkiezing fan de presidint noch.
By de primary yn Florida op it NOS-sjoernaal fan 1 febrewaris 2012 wie in grut boerd te sjen
mei de tekst “Believe in America”. Dat brocht my op it idee fan de titel fan dit stikje. Dat
sadwaande. Mar hoe no fierder? Wêr wol er (ik) nei ta?
Wel, op it Friesen-Droapen op Hilgelân, dat yn 2010 troch ús Seksje West lutsen waard, is
der in beweging ûntstien om te kommen ta mienskiplike behertiging fan de belangen fan alle
Friezen yn Nederlân en Dútslân. It ûntstie yn ús “Polityk Kafee”. Letter binne de ideeën
fierder ûntwikkele op in gearkomste yn Nordfriesland. It sintrale idee is dat der ferlet is fan
bondele aksje nei Europa en nei de beide derby behelle nasjonale steaten Nederlân en
Dútslân. Dy twa steaten hawwe de beide Europeeske ferdraggen foar de beskerming fan de
talen en fan de minderheden ratifisearre. Dochs jout it oanholdend problemen om harren ek
sa fier te krijen dat hja de ûnderskreaune bepalings ek folslein neilibje. En bygelyks ús
provinsje kriget it yn “Den Haag” ek net foar elkoar. Tink dêrby oan it opfolgjen fan de
advizen fan de kommisje Hoekstra op it mêd fan it oerheveljen fan it foech foar ûnderwiis.
Ynlânske saken gong akkoart, mar de minister fan OCW parearre de negative advizen fan
har amtners net.
Tink ek oan de driging om de Kreis Nordfriesland op te heffen, inkelde jierren ferlyn. En oan
de 5% kiesdrompel yn Ostfriesland, sadat de partij Die Friesen feitlik gjin kâns hat om yn it
parlemint (Landtag) fan Niedersachsen te kommen. Wêr wurdt dan opkommen foar dy
Friezen dy’t, oars as yn Fryslân en yn de Kreis Nordfriesland, gjin eigen territoriaal bestjoer
hawwe en oeral yn harren wengebiet Niedersachsen as minderheid libje? Mar der binne
noch withoefolle saken dy’t by mienskiplike behertiging fan belangen in gruttere kâns fan
slagjen hawwe, ek nei Europa/Brussel ta.
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Beheinde finânsjes en te min tiid yn Nordfriesland hawwe der mei ta laat dat no earst in
offisjele wurkgroep ûnder de flage fan de Ynterfryske Rie besykje sil om de beide Dútske
Fryslannen oan te trunen ta it formeel behertigjen fan de mienskiplike belangen. As dat
slagget kin ús Fryslân ek meidwaan. Spitich dat it net yn ien kear koe, mar it liket ús Fryslân
wol, alle dingen barre op syn alve-en-tritichst, al hoe graach oft wy ek oars wollen hiene.
Krekt as de mooglikheid foar de 16e TOCHT. Ek al kinne wy dêr minder oan dwaan om dy
nei foaren te heljen as by it ta stân bringen fan politike gearwurking fan alle Friezen yn ús
lannen.
Om de fyftjin jier of sokssawat hawwe de omroppen en oare media yn Nederlân it noch
makliker. Sa fan ‘t jier ek wer. De tariedings foar de Tocht. It positive gefoel is bleaun. Mar as
it oankomt op it realisearjen fan in nije topkeunstiisbaan giet it hjir by ús yn Fryslân krekt as
altyd: wy binne net by steat om mei-inoar de kop der foar te krijen. Sa moat it net as wy wat
berikke wolle.
Mar hawar, wy, de bestjoersleden fan de stifting Fryske Rie, hâlde faasje!
Op nei in goed kongres yn juny 2012 en dêrnei geane wy nei Rome.
Wy leauwe yn Fryslân en de Fryslannen!
Roel Kaastra, foarsitter

Ald Beets, 10 febrewaris 2012
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3.

Produktferslach

De Ynterfryske Rie beskikt oer in aktiviteite-aginda, dy't yn ‘e regel jierren yn ‘t foar fêststeld
wurdt. Der binne tradisjoneel trije soarten reguliere aktiviteiten:
 It Ynterfrysk Kongres, dat fan 1925 ôf plakfynt en sûnt de jierren fyftich om ‘e trije jier
holden wurdt, ôfwikseljend yn de Fryslannen. Yn 2012 is it Ynterfrysk Kongres yn
Fryslân. In wurkgroep is al dwaande mei de tariedings.
 It Friesen-droapen (earder de 'Sternfahrt der Friesen') op Hilgelân, in kultureel evenemint
om ‘e trije jier mei artysten út alle Fryslannen. Dat barren fan Noard-, East- en
Westerlauwerske Friezen is en wurdt holden foar in breed publyk, út de trije Fryslannen.
It earstfolgjende Friesen-droapen is yn 2013.
 De reguliere útwiksels; moetings fan de beropsgroepen dy’t yn de Fryske Rie
fertsjintwurdige binne, ôfwikseljend yn ien fan de trije Fryslannen.
Moetings 2011
Jubileummagazine 50e boeremoeting
Op 7 jannewaris 2011 wiene in soad, ek âld-dielnimmers, oan de boeremoetings fan de
Fryske Rie byinoar yn Kafee-Restaurant “De Molen” yn Froubuert ta gelegenheid fan de
presintaasje fan it jubileummagazine “50 jier Fryske Boeremoetings”.
Nei it betankjen fan de auteurs dy’t meiwurke hawwe oan it ta stân kommen fan it magazine,
waarden de earste eksimplaren útrikt oan Rochus van der Weg en Jinse Talsma, dy’t beide
in soad moetings meimakke hawwe. Marten Minnema, ien fan de pioniers, koe fanwegen
sykte spitigernôch net oanwêzich wêze. Sjoerd van der Schaar en Daan de Hoop hawwe út
namme fan de wurkgroep, de dielnimmers en de Fryske Rie in eksimplaar fan de brosjuere
by Minnema thúsbesoarge.
51e Ynterfryske Boeremoeting, 9-12 febrewaris 2011, Noard-Fryslân

Woansdei 9 febrewaris
Om likernôch 17.00 oere waard elts yn it Grünen Zentrum
yn Bredstedt it wolkom taroppen troch Erk Hassold,
foarsitter fan de Frasche Rädj Friesenrat Seksje Noard.
Dêrnei hold Albert Pahl, presidint fan de regio
Nordfriesland, in ynlieding oer de ekonomyske ûntjouwing
yn Noard-Fryslân. Hoewol’t dat gebiet yn SchleswigHolstein ek ta de saneamde krimpgebieten heart, binne der sûnder mis kânsen op it mêd fan
toerisme, lânbou en it opwekjen fan duorsume enerzjy, sa sei Pahl.
De twadde sprekker wie de nije direkteur fan de Lânbouskoalle yn Bräist (Bredstedt). Hy
bespriek de fernijde oanpak fan it agrarysk ûnderwiis én de moeting mei jonge agriërs fan
AOC Friesland yn Ljouwert dy’t op steapel stie. Nei de húshâldlike meidielings giene de
gasten mei har gastjouwers nei hûs.
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Tongersdei 10 febrewaris
Om 9.00 oere sammele elk him by it nije Friisk Hüs yn Bräist om mei in touringcar in tocht te
meitsjen nei de eastkust fan Schleswig-Holstein mei as earste doel in besite oan it
ferneamde Wikinger-Museum yn Haithabu by Schleswig. It museum leit prachtich yn in bosk
oan in petgat, dat by heech wetter yn iepen ferbining stiet mei de Eastsee. It bysûndere oan
it museum is dat se mei in tige nijmoadrige opstelling en it brûken fan û.o. beamers de
museumbesikers de skiednis en it libben fan dy tiid sjen en belibje litte. Op dy wize libbe elts
him sa yn en hie it idee net yn 2011, mar yn 1011 te libjen.
Nei it middeismiel yn it histoaryske Gasthaus ODINS stie in besite oan Schleswig op it
programma. Under lieding fan in stedsgids waard de âlde binnenstêd besjoen. De kuier
kaam út by de grutte Dom Sankt Petri. In âlde biskoptsjerke út de 12te ieu, dêr’t ek tal fan
keunstskatten te besjen binne, sa as it Brüggemann-alter.
De jûn waard op de boerebedriuwen fan de gastgesinnen trochbrocht.
Freed 11 febrewaris
Op ‘e nij sammele elk him wer om 09.00 oere by it Friisk Hüs yn Bräist. Mei de bus waard
ôfset nei Ladelund om in besite te bringen oan it monumint fan it eardere konsintraasjekamp
KZ-Ladelund.

Alle oanwêzigen waarden der stil en emosjoneel fan. Der waard û.o. tocht oan har dy’t yn de
oarloch dy wei ek gean moasten, om twongen ûnder erbarmlike omstannichheden te wurkjen
oan de saneamde Friezenwal, en dan as gefolch fan in soad lijen en ûnderfieding stoaren.
Fier fan hûs en hurd.
In begraafplak waard besocht, dêr lizze yn 9 massagrêven û.o.
111 deaden fan Putten. Hja binne eartiids mei alle kristlike
weardigens troch ds. Johannes Meyer begroeven. Ta beslút leine
Karl-Friedrich Thormählen (NF), Gerhard Cordes (EF) en Sjoerd
van der Schaar (WF) mienskiplik in krâns by it monumint.
Yn de tsjerke fan Ladelund wie in gearkomste dy’t yn it teken stie
fan fermoedsoening ûnder lieding fan Frou Karin PennoBurmeister fan de St.-Petri Tsjerkegemeente. Se lies Psalm 84, de
psalm dy’t de oppakte Puttenaars yn de Oude Kerk fan Putten
songen foar de deportaasje. In muorrepanne mei de tekst ‘Deine
Gnade ist mein Trost’ en de nachtmielskanne dy’t oanbean is troch
de mienskip fan Putten oan de gemeente yn Ladelund, makke bot
yndruk op ‘e oanwêzigen.
Dy moarn soe eltsk noch lang yn ’t sin biuwe, mar it programma
gie fierder. Oan bar wie in besite oan melkfeebedriuw HAPE Milch GbR fan Harald Freitag
en Peter Carstensen yn Südwesthörn. 420 melkkij mei 300 ha. natoerlân. De dakken fan de
melkstâlen wiene bedutsen mei sinnepanielen. De opbringsten fan ‘e panielen binne sa dat
de rinte fan it liende jild foar de bou fan ‘e stal dêrfan betelle wurde kin.
Jûns wie der in yn Drelsdorf in gesellige jûn mei û.o. wat sketskes yn it Platdútsk, muzyk en
in schnitzelbuffet.
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Sneon 12 febrewaris reizge elts wer nei hûs.
Lykas wenst wie it treffen wer slagge. Mei û.o.
troch finansjele fan de Provinsje Fryslân en
sponsor Sonnema Berenburg.
Sjoerd van der Schaar,
foarsitter wurkgroep boeremoeting

Moeting jonge agrariërs

Afgelopen week is een groep van 25 Duitse
veehouderijstudenten in Friesland geweest.
Sinds 4 jaar hebben we elk jaar een
uitwisseling tussen Friese studenten uit
Nederland en Nord-Friesische studenten uit
Bredstedt, 50 kilometer van de Deense grens.
Deze uitwisseling is ontstaan door contacten
met de Fryske Rie, die al 50 jaar
uitwisselingen heeft tussen groepen uit NordFriesland, Ost-Friesland en Nederlands
Friesland.De Duitse studenten hebben de
nachten doorgebracht bij de studenten van de
vierde klas veehouderij en overdag was er een
uitgebreid programma. Enkele hoogtepunten
van deze week: excursie naar een
veehouderijbedrijf met een Bokano
kuilafdeksysteem in Kollumerpomp,
fierljeppen in Zwaagwesteinde en de
melkfabriek Hochwald in Bolsward.
Het programma was gemaakt door een
groepje van 3 studenten van de vierde klas.
Het was een zeer geslaagde week.
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Op de foto staat de hele
groep Duitse en Friese
studenten,
vertegenwoordigers van de
Fryske Rie en begeleiders
vanuit school.

April 2011, Durk Oosterhof, AOC Friesland/Ljouwert
Undernimmersmoeting
Twa ûndernimmers út Fryslân en East-Fryslân hawwe it inisjatyf nommen ta it opsetten fan in
earste ûndernimmersmoeting (ienris yn de twa jier). Der sit gjin skot yn it sykjen nei immen
foar de wurkgroep troch Seksje Noard-Fryslân.
Miene gearkomste
De jierlikse miene gearkomste waard op 12 novimber holden yn Iffens, Butjadingen.
Hjirûnder in ferslach.
Op 12 novimber hat de Ynterfryske Rie in gearkomste yn Iffens (yn Butjadingen by de
Jadebocht yn East-Fryslân). Nei de gearkomste meitsje de dielnimmers de sneons en de
sneins noch wat útstapkes nei wat plakjes dêr yn ‘e buert, dy’t it besjen wurdich binne. Ik
wurke by de provinsje en bin yn april mei de VUT gien. Ik ha tasein dat ik de Fryske Rie as
frijwilliger mei alderhanne wurk helpe wol. Dat betsjut ûnder oaren dat ik no meigean nei
Iffens, om te notulearjen. Us Fryske Rie hat nammers op dit stuit it skriuwerskip fan de
Ynterfryske Rie.
Underweis komme wy by Nijeskâns del, de gemeente dêr‘t ik yn it ferline 4 jier de sosjale
tsjinst fan ‘e gemeente dien hawwe. Dat wie yn de tiid dat de Dútske yngenieur Wolfgang
Rothkegel it gemeentebestjoer dêr op ‘e hichte brocht fan it waarme sâlte wetter dat der
ûnder de grûn siet, dêr‘t lang om let it kueroard “Bad Neuschanz” troch ûntstien is. Dêrnei de
grins oer nei Lier (Leer) op, troch it keale lân oan ‘e Iems (Eems) ta, mei in soad wynmûnen.
Tusken Leer en Oldenburg sjochst in lânskip dat mei dat fan de Fryske Wâlden ferlike wurde
kin. It liket in bytsje grutskaliger en fral de houtwâlen jouwe in oar
oansjen, om’t de elzen folle âlder binne as by ús. Ik tocht dat dat te
krijen hie mei in brekme oan ûnderhâld, krekt as ek de greiden dêr’t
faak in wat mear ferrinnewearre yndruk jouwe as (oant no ta?) by
ús. Letter hear ik fan Gerhard Cordes fan Seksje Ost dat it wat oars
sit: yn dit gebiet meie de beammen fan de Dútske oerheid net kapt
wurde op natuerbehâldsgrûnen. Nuver eins: by ús jout de oerheid
krekt in fergoeding foar it regelmjittich kapjen om de singels, om
lânskips- en kultuerhistoaryske reden, ek op de lange termyn te
beholden.
Krekt foar Oldenburg slane wy ôf nei it noarden, de kant fan Jade9

bocht út. Dêr moatte wy de eastkant fan de Jadebocht oanhâlde nei Iffens, dat foar
Wilhelmshaven oer oan de dyk leit. As wy tichterby de see komme, is it krekt oftst de âlde
Lauwersseedyk del rydst. It lânskip hat hjir trouwens in hiel soad fan dat fan ús noardlik part
fan ‘e provinsje, krekt as de natoer, mei op it stuit grutte kloften ljippen en guozzen.
Wolfgang Meiners is yn Iffens ús gasthear. Hy hat dêr in “Umweltstation” op it plak dêr‘t er
berne is. In grutte pleats mei ferskate bygebouwen. Oeral fynt men sliepmooglikheden. Wy
krije allegearre in keamer tametten.
Fuort nei ús komme de oaren oan. Net allinne de minsken út ús Fryslân fansels, mar ek dy út
Noard- en East-Fryslân. Mei-inoar binne wy dochs wol mei goed tweintich minsken. As de
minsken sa‘n bytsje harren plak oan ‘e tafel fûn hawwe, iepenet Roel Kaastra om likernôch
twa oere, as foarsitter fan de Ynterfryske Rie, de gearkomste.
De gebrûklike ûnderwerpen sa as ferslach, jierferslach, jierrekken,
kaskontrôles en it aktiviteiteplan wurde der troch Roel, mei meiwurkjen
fan de hiele gearkomste, ridlik flot trochloadst. In brief fan in netoffisjele wurkgroep fan in pear jongere Friezen út de trije Fryslannen,
dy ‘t freegje om yn it ferfolch as offisjele wurkgroep fan de Ynterfryske
Rie advys jaan te meien oer in sterkere Fryske ienheid en mooglik sels
oer de mooglikheden fan it polityk ynstitúsjonalisearjen dêrfan, wurdt
nei in wat langere diskusje ek oannaam.
Roel docht noch in meidieling oer de tariedings foar it Ynterfryske
kongres dat fan 1-3 juny yn Harns plakfine sil.
Dan komt de Bürgemeister deryn om ús it wolkom ta te roppen.

Nei it omfreegjen wurdt de
gearkomste om goed
fjouwer oere sletten en
kinne wy wat ite en drinke,
wylst Roel en Wolfgang in
oar plakje sykje foar in
parsekonferinsje.
Fiif oere is de tiid foar in
kuier nei it waad, dat op
sa‘n 700 meter fan it
Ekostation leit. Underweis
fertelt Wolfgang oer it
lânskip en wiist noch efkes
op ‘e sâlte grûn dy‘t him
binnendyks manifestearret
en de relaasje mei
grûnwetterpeilferlegings.
It wie yntiid op it waad
tsjuster wurden en wy
gongen wer op nei it “Umweltstation” foar it jûnsmiel en in rûnlieding. Oanslutend in
nijsgjirrige lêzing troch Mengers fan de Rüstringer Heimatbund oer it ûntstean dêrfan en har
aktiviteiten. Rüstringen wie in âlde Fryske gou, dêr’t yn ‘e rin fan de tiid in grut oerflak grûn
fan fuortspield is en, as ik it goed begrepen haw, komt it gebiet no sa’n bytsje oerien mei
Butjadingen.
De Heimatbund is oprjochte yn 1892 op oanstean fan de dichter en (streek)skiednisleafhawwer Hermann Ahlers, in namme dy’t we letter ek wer yn it museum tsjinkomme sille
en dy ‘t we neffens my ferlykje moatte mei bygelyks Waling Dijkstra by ús yn Fryslân en
Marten Douwes Teenstra yn Grins, al wiene dy in bytsje earder.
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De skiednis fan hiel Butjadingen (it stik Noard-Dútslân tusken Jadebocht en Wezer dus) is
harren wurkgebiet. Derneist binne sy behelle by ûnder oaren it behear fan de mûne yn
Moorsee en it museum yn Nordenham. Ek hawwe sy in “Schrieverskring” en in
folksdûnsgroep. Dêrneist dogge sy noch oan bygelyks it befoarderjen fan it Platdútsk. Sy
hawwe “Klönabende” (babbeljûnen), in Platdútsk teater en ek natoer- en lânskipsbeskerming
heart ta harren taak. Fierders hawwe sy in treintsje yn behear dêr‘t rûnritten mei dien wurde
en organisearje sy fytstochten yn ‘e regio. Se hawwe ek noch in argyf yn behear. Nei de
ynlieding sjogge wy noch in útstjoering fan ‘e Nord Deutsche Rundfunk dêr’t Wolfgang en
Bärbel wat yn fertelle oer harren fruitkwekerij/-ferwurkerij.
It rint al tsjin healwei tsienen as wy de kâns krije om, ûnder it geniet fan in hapke en in slokje,
mear direkt mei-inoar yn kontakt te kommen. It docht bliken dat de measte minsken inoar al
langer kenne. Ik bin nij, mar fiel my fuortdaliks thús. Ik fyn dat persoanlik kontakt ien fan de
wichtichste dingen om de mienskipssin breder ûnder de ferskate Friezen ta ûntjouwing te
bringen. Wat dat oanbelanget is it in goed ding dat de Ynterfryske Rie besiket om kontakten
ta stân te bringen tusken ferskate groepearrings en de kontakten beheine harren dan ek net
allinnich ta de Rie sels.
No komt Wolfgang ek noch wer efkes oan it wurd. Hy jout op in orizjinele wize syn fisy op de
fraach wat de Fryske kultuer no einlikst is. Hy docht dat troch in byld te jaan fan it
Waadgebiet, fan om de tiid hinne dat de minsken harren om-en-de-by it begjin fan de
jiertelling yn dat gebiet bejoegen. Mei de boat lizzen gean op plakken dêr’t dat kin. Iten en
drinken sykje. Sa súntsjeswei harren nei wenjen sette. Nôt ferbouwe, begjinne de grûn fan ‘e
wenplakken te ferheegjen om sa better tsjin it wetter beskerme te wêzen. Al mei al ús echte
Fryske eigen kultuer te foarmjen.
Om it jier 1000 hinne kamen de prekers út Ingelân. Hja hiene, bûten de kennis fan ‘e bibel,
foaral ek kennis fan lânboutechniken ensfh. Dat namen wy sa njonkelytsen oer om‘t it ús
libben wat makliker makke. Sa binne wy noch ieuwen trochgien. Ut en troch kamen minsken
út oare streken yn it gebiet, mar hja namen ús kultuer oer en jo kinne yn dy tiid dan ek net
fan grutte wizigings yn de kultuer prate.
Dat waard benammen oars yn ‘e 20 ieu. Gâns in ûntjouwing fan lânboutechniken,
yndustrialisaasje, minsken ferhúzje makliker, want se binne net mear sa direkt ôfhinklik fan
de opbringst fan ‘e grûn dêr ’t se op wenje. In ûntstellende feroaring yn libbenspatroan,
sosjale omgong ensfh., wurket der oan mei dat it dreech wurdt noch fan in spesifike eigen
Fryske kultuer te praten.
De oare moarns.
It moarnsbrochje wie goed foarinoar en smakke bêst. Doe hie Wolfgang al wer in ferhaal. No
gong it oer it lânskip en de kultuerhistoarje fan it gebiet. Hy gong benammen yn op de
ferkaveling fan it gebiet en de histoaryske prielen, dy‘t je no noch yn it lânskip weromfine
kinne.
Ek wer tige byldzjend, bygelyks mei de twa skalen mei slyk. Doe’t er sâltsoer by de earste
die, begûn it ôfgryslik te brûzjen en hy hold der in gleon stik hout by. By eltse pri yn in
brobbel wie der in flamke. It skynt dat dat soerstof wie dat yn ‘e brân fleach. Mooglik in
ferklearring foar de ljochtsjes dy eartiids op it waad sjoen waarden en dêr’t de minsken yn it
ferline in hiel oare betsjutting oan joegen as wat er no sjen liet, as ik teminsten de
publikaasjes oer myten en sêgen fan bygelyks Waling Dykstra en S.J. van der Molen leauwe
mei.
De oare skaal krige pas letter sâltsoer. Dêr wie it gemyske proses al begûn mei de
ynwurking fan de lucht. Dat dat ek net daliks yn it gebou moast, waard dúdlik doe’tst der
letter bûten oan rûktest. In lucht fan rotte aaien, dy‘t mei feroarsake waard troch de swevel
yn it slyk. Ik haw wer raar opsjoen dat der safolle kennis en dat ek noch yn ferskate
dissiplinen, yn ien minske sitte kin. De beskiedenheid dy ’t Wolfgang derby útstrielet, komt
my dan tige net-Dútsk en miskien wol Frysk, oer.
Nei de taljochting fan Wolfgang yn ‘e auto nei de mûne fan Moorsee. De mûne draaide noch
net, want hy wie om distiid fan ‘e moarn offisjeel noch net iepen. Wy krigen in rûnlieding en
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gongen earst nei de foarljochtingsromten. In prachtige plattegrûn fan Butjadingen mei dêr de
40 (eartiidse) mûnen yn it gebied op oanjûn. De ymkers hiene harren spullen der ek útstald.
Der wiene âlde lânboumasinen en gebrûksfoarwerpen, âlde waskmasinen en yn in winkeltsje
stie waar út de 50’er jierren fan de foarige ieu op besjen. Yn ‘e mûne krigen wy in ferhaal oer
de boukundige konstruksje en hoe ’t it wurke. Der waard ús dúdlik makke dat sa‘n swiere
konstruksje yn dit gebiet, dêr’t it hiel hurd waaie kin, echt nedich is.
Fierder nei it museum yn Nordenham.

It selskip yn de Friesenraum fan it museum.
Dêr hingje de fresko fan de twa bruorren Dude (Doede) en Gerold, dy t yn 1416 lieding
joegen oan de opstân fan de Butjadingers tsjin de biskop fan Bremen. Sy wurde finzen
nommen en nei it skavot brocht. Doe‘t Dude mei in bile ûnthalze wie, naam Gerold de
ôfkappe holle yn hannen en tute syn broer. Derop gongen de touwen dêr’t er mei fêstbûn
wie, los. Doe‘ t de minsken deromhinne dat merakel seagen, easken se syn frijlitting. Der
waard besletten om him allinnich mar frij te litten as er mei in keapmansdochter út Bremen
troude. Dat wegere er, sizzend ”leaver dea as slaaf”. Doe waard er ek fermoarde.
De fresko kaam út in âld gebou wei, wie swier skansearre troch lekkerij en is yn ‘e fjirtiger
jierren restaurearre. In skilderij fan itselde ûnderwerp, dat der ek hong en âlder wie, toande
dat de restauraasje net allinne reparearjen ynholden hie, mar dat der ik it ien en oare oan de
print feroare is. Sa wie de kleur fan ien fan de beulen feroare yn in kleur dy‘t better by de
kleuren fan it wapen fan East-Fryslân pasten en wie de bile oerskildere mei in swurd.
Wy krigen in dúdlike útlis fan in gids, û.o. ek oer de rol fan Wilhelm Müller, in ryk man, dy‘t
ein 19e ieu oksen nei Ingelân eksportearre. Hy wie net troud en syn besittings binne úteinlik
nei de gemeente gien. Hy wurdt sjoen as ien fan de stichters fan Nordenham, as it wat
gruttere plak, dat it hjoed-de-dei is. Fan him stie dan ek in stânbyld yn it sintrum fan ‘e stêd.
Hy fertelde foaral ek oer in pear maketten fan it plak Nordenham, bygelyks de perioade fan
grutte bloei om 1900 hinne, tocht my, doe‘t de gruttere skippen net mear yn Bremen komme
koene en harren dêr in stik of sân jierren delsetten hiene. De werven en letter de
fleantúchyndustry makken Nordenham yn hiel koarte tiid ta in aardich grut plak.
Der wie ek noch in âlde “Kneipe”, mei oantinkens oan skriuwers/dichters út de buert. En der
wie ek in oantinken oan de Joadske slachtoffers út dy streek yn de Twadde Wrâldoarloch. Sa
as dat ek letter bliken die, fersterke it praten dêroer myn oertsjûging dat it sa súntsjes wei
foar de Dútsers better mooglik wurdt om ek iepen oer dat ferline te praten.
Nei noch in âlde drukparse, in tsjerke-oerwurk en in reproduksje fan in hiel âld boek besjoen
te hawwen, binne wy de wei oerstutsen nei it argyf. Dêr hawwe wy noch in útlis hân oer dat
troch frijwilligers behearde pân, dêr’t de saken bewarre wurde dy’t mei de skiednis fan
Butjadingen te meitsjen hawwe en dy’t net yn oanmerking komme foar argivearjen op grûn
fan de wetlike foarskriften. De gids, fan wa‘t my de namme ûntsketten is, joech ús in tige
krekte útlis en men koe sjen dat de krektens yn ‘e man begetten wie. Men kin hast wol sizze
dat ik, as ik dy man op ‘e dyk tsjinkomme soe en ik moast syn berop riede, dat ik him foar
argyfbehearder trochgean litten hie.
Oan dy minsken soe sels ik myn dierbere dingen wol tabetrouwe wolle.
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Doe’t dy besite ôfrûn wie, moasten wy noch efkes werom nei Iffens. Ofskie nimme fan ‘e
minsken, dy’t noch net earder nei hûs gien wiene; noch wat ite en tsjin twaen wer op wei nei
hûs. Kertier foar fiven wiene wy wer thús en ik hie in tige ynteressant en learsum wykein hân.
Wat noch wat mear witte wol:
Umweltstation umweltstation-iffens.de/
Rüstringer Heimatbund www.ruestringer-heimatbund.de/
Mûne Moorsee www.museum-moorseer-muehle.de/
Museum www.museum-nordenham.de/
Anton van der Ploeg
Gearwurking
EBLT
De Fryske Rie is lid fan de Nederlânske Kommisje fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen
(EBLT). Ut namme fan de Rie besochten Saapke Miedema, of earste ferfanger Siebren Dyk,
de gearkomsten. Mei yngong fan 1 jannewaris 2012 is Anton van der Ploeg Saapke
Miedema opfolge.
De gearkomsten wiene fannijs in goede gelegenheid om op 'e hichte te bliuwen fan û.o. de
aktiviteiten yn it kulturele fermidden yn Fryslân en de aktiviteiten fan de Fryske en
Ynterfryske Rie yn dy rûnte yn it omtinken te bringen.
Ried fan de Fryske Beweging / FYK
De Fryske Rie is stiper fan it FYK en lid fan de Ried fan de Fryske Beweging. Mei út namme
fan de Fryske Rie hat Sytze Hiemstra in sit yn de Ried fan de Fryske Beweging en is foar de
Fryske Rie lid fan ‘e redaksjerie fan Swingel. Roel Kaastra is syn earste ferfanger.
It ferbûn wêzen mei de Ried fan de Fryske Beweging en it FYK smiet op ‘en nij goede
kontakten en gearwurking op.
Tresoar
Yn 2011 is Tresoar útein set mei it opstellen fan in ynventaris van it argyf fan de Rie, fan it
ûntstean oant likernôch 2005. De measte stikken wiene al by Tresoar brocht. De stikken oer
de lêste jierren binne samle en der oan taheakke. It doel is om yn 2012 de ynventaris klear te
hawwen en oan te bieden, as it heal kin, by it Ynterfrysk Kongres.
Grundschule Wallinghausen
By de moeting fan de Frije Friezen by de Upstalbeam op tiisdei 14 juny 2011 hawwe Sytze
Hiemstra en Anton van der Ploeg as ôffurdigen fan de Fryske Rie wer wat nije kontakten lein
mei Friezen út East-Fryslân. Ien fan harren wie Margret Aden, learares oan de Grundschule
Wallinghausen yn Auwerk/Aurich. Hja woe graach mear witte fan ús trijetalige skoallen, ús
twa- of trijetalige learmiddels en ús taalûnderdompelingsstratezjyen. It Fryske model fan de
trijetalige skoalle as eksimpel foar oaren dus. Marget soe oankommende masters en juffers
út har krite wol yn ús Fryslân op basiskoallenivo hospitearje (staazjerinne) litte wolle. Dat jout
wer kânsen om de ûnderlinge kontakten te fersterkjen en konkreet stal te jaan oan
útwikseling binnen it ûnderwiisdomein.
Sytze hat dêrnei kontakten lein mei Mercator, it Taalsintrum Frysk (Cedin) en de seksje
Frysk fan de VLLT.
Dat hat (mei) laat ta in besite fan 12 learkrêften oan Westerlauwersk Fryslân. Sjoch hjirûnder
in melding dêrfan yn Mercator Newsletter 75, okt./nov. 2011:
Plattdeutsch in education
East Frisians visit the Mercator Research Centre
Fifteen years ago seven schools were engaged in the development of trilingual primary
education in Friesland, the Netherlands, nowadays there are over forty. This development
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inspires also the East Frisians in Germany. A group of twelve teachers of primary education
in East Friesland, especially from the Aurich area, has made a study tour to Friesland on the
12th of October. The group was led by Cornelia Nath of the Plattdeutsch Buro of the
Ostfriesische Landschaft in Aurich. In the morning some trilingual schools were visited (for
instance De Tsjelke in Holwert and It Holdersnêst in Harkema) and in the afternoon a visit to
the Mercator Research Centre of the Fryske Akademy was on the program. In the morning
some practical issues of trilingual schools were discussed, like study materials, the
separation of languages based on subject and/or teacher, and the planning of learning
content and methods. In the afternoon theoretical aspects of multilingual education and
issues of attitude and information were discussed. The content-based approach of trilingual
primary education in Friesland is an
example for Plattdeutsch in East
Friesland.
Sytze T. Hiemstra

Webstek en publisiteit
De Fryske Rie en de Ynterfryske
Rie kundigje har moetings oan en
dogge ferslach fan har aktiviteiten
op www.fryskerie.nl en
www.interfriesischerrat.de. De
websteeën wurde troch de eigen
leden byholden.
Fan de reis nei Hilgelân yn 2010 is
troch Omrop Fryslân in moaie
dokumintêre makke en yn
septimber 2010 útstjoerd. Yn
augustus 2011 liet de Omrop de
útstjoering nochris sjen.
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4.

Organisaasje
It bestjoer fan de Fryske Rie (tagelyk seksje West fan de Ynterfryske Rie) hie yn 2011 de
neikommende gearstalling:
* Roel Kaastra, foarsitter. Deistich Bestjoer
* Saapke Miedema, sekretaris/ponghâlder. Deistich Bestjoer
* Siebren Dyk, Fryske Akademy
* Sytze Hiemstra, Frysk ûnderwiis
* Kerst Huisman, media
* Jeltsje van der Mei, frouljusorganisaasjes Passage Fryslân en BVPF Vrouwen van Nu
* Tjallien Kalsbeek, jongerein
* Sjoerd v.d. Schaar, LTO Noord
* Jan Romkes van der Wal, Fryske Rie fan Tsjerken.
* Douwe Willemsma, Feriening fan Fryske Gemeenten
Dielnimmers oan de Rie:
Jetze Dijkstra fan Aduard, benammen foar argyfwurk.
Anton van der Ploeg, benammen as stipe foar de foarsitter en sekretaris.
It roaster fan ôfgean sjocht der as folget út:
Beneamd:

Giet ôf:

2005/2008
20111
2005/2009
2006/2009
2006/2010
2010
1997/20072/2010
2003/2007/2011
2007/2011
2007/2011

2012
2012
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015

(jan/feb) Roel Kaastra
(feb) Tjallien Kalsbeek
(jul) Saapke Miedema
(jan) Jan Romkes van der Wal
(feb) Sytze Hiemstra
(sept) Jeltsje van der Mei
(sept) Sjoerd van der Schaar
(feb) Kerst Huisman
(nov) Douwe Willemsma
(nov) Siebren Dijk

1)

By tuskentiidske wizigings nimt de nijkommer it plak yn fan de ôfgeande.
Oftredende leden binne daliks op ‘e nij foar 4 jier beneamber of werkiesber (kêst 6 statuten).
2)
Sjoerd syn termyn is yn 2006 yngongen mar hy is earst yn 2007 op ’en nij werbeneamd.
It bestjoer fan de Fryske Rie hat yn 2011 fjouwer kear gear west, nammentlik op 17
febrewaris, 14 april, 8 septimber en 7 desimber.
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5.

De Ynterfryske Rie
De Ynterfryske Rie is de koepel dêr't alle trije Fryske Rieden lid fan binne. Se wurde yn dat
ferbân oantsjut as de seksjes Noard, East en West.
It Deistich Bestjoer fan de Ynterfryske Rie hat yn 2011 ienris byinoar west. De gearkomste
wie op 12 maart yn Oyten.
De jierlikse miene gearkomste waard op 12 novimber holden yn Iffens, Butjadingen.
De gearstalling fan it Deistich Bestjoer fan de
Ynterfryske Rie yn 2011, f.l.n.r.:
Gerhard Cordes (seksje East); Roel Kaastra,
foarsitter (Seksje West, Froukje de Jong,
burohâldster (oant april 2011), Erk Hassold en
Ilse Johanna Christiansen (seksje Noard),
Saapke Miedema, sekretaris/ponghâlder
(seksje West). Net op de foto: Georg Pahl
(fan maart 2011 ôf út namme fan seksje
East).

Yn 2011 hat it Deistich Bestjoer fan de Ynterfryske Rie in pear kear praat oer syn
oparbeidzjen. Oanlieding wie it advys fan de Advisory Committee oan de trije Fryslannen om
gear te wurkjen. Dat A.C. besjocht ienris yn de pear jier oft it Ramtferdrach Nasjonale
Minderheden wol neilibbe wurdt. It Konsultatyf Orgaan is dêr yntermediêr yn. Sjoch fierder by
‘Fan de foarsitter’.

6.

Susterorganisaasjes
De seksje East wie yn 2011 sa gearstald:
* Gerhard Cordes, foarsitter
* Dieter Baumann, fise-foarsitter
* Volker Landig
* Alfred Pörschke
* Heinrich Pörschke
* Dieter Ostendorff
* Ute Mansholt
* Jardo Tapper
* Arno Ulrichs
* Wolfgang Meiners
* Arno Rademacher
Geschäftsführerin: fakatuere
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De seksje Noard wie yn 2011 sa gearstald:
* Erk Hassold, foarsitter
(fertsjintwurdiger fan de
Nordfriesischen Verein)
* Thede Boysen (fertsjintwurdiger
fan it Nordfriisk Instituut)
* Gudrun Fuchs
(fertsjintwurdichster fan de
Eiderstedter Heimutbund)
* Ilse Johanna Christiansen (fertsjintwurdichster fan
de Friisk Foriining)
* Kurt Hinrichsen (fertsjintwurdiger fan de
Nordfriesische Verein)
* Jörgen Jensen-Hahn (fertsjintwurdiger fan de Friisk
Foriining)
* Maren Jessen (fertsjintwurdiger fan de
Nordfriesische Verein)
*Jens Quedens (fertsjintwurdiger Öömrang Ferian)
* Carl Rickmers (fertsjintwurdiger fan de
Nordfriesischen Verein)
* Eva Waltemath (fertsjintwurdichster fan de
gemeente Hilgelân)
Sekretariaat: Frank Nickelsen en Anni Karnebogen
(lêstneamde op projektbasis).

7.

Finânsjes
It finansjeel oersjoch oer 2011 is beheind beskikber.
Foar fragen kin elts, dy't der belang by hat, terjochte by Saapke Miedema, till. 058-2670867.
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