Jierferslach 2009
Oersjoch fan de
aktiviteiten en de
finânsjes

Troelstrapark 3, 8918 MA Ljouwert/Leeuwarden,
Tel./faks 058-2670867, e-mail saapke_miedema@planet.nl
www.fryskerie.nl, bankrekkennûmer 1037.44.711

De nije ynterfryske flage nei in ûntwerp fan Charly Rickmers is freed 12 juny ’09 presintearre
op it 24e Ynterfrysk Kongres yn Leer, Ostfriesland
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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 Jeropeeske 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.

4

1.

Ynlieding

Yn 2009 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.
It wie foar ús lytse frijwilligersorganisaasje wer in jier mei tal fan aktiviteiten, wêrby’t it 24e
Ynterfrysk kongres yn it Eastfryske Leer der wol útsprong.
It nije jier wurdt wer wurke oan de doelen út it karbrief sa as neamd op de foarige side.
Tagelyk besykje wy dêr nije ympulzen oan te jaan en de kontakten mei de jongerein te
befoarderjen.
Ut namme fan de Fryske Rie,
Saapke Miedema
Ljouwert, 12 febrewaris 2010
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2.

Fan de foarsitter
It Frysk eigene
De Fryske Rie hat yn 2008 dielnommen oan de harksitting fan it Konsultatyf Orgaan Frysk
oangeande de tredde rapportaazje fan de Rie fan Europa oer de ferwêzentliking fan it
Hânfêst foar regionale talen en talen fan minderheden.
Wy hawwe op 15 septimber 2008 nei oanlieding fan dy tredde rapportaazje in brief skreaun
oan de Ministers fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes en fan Underwiis Kultuer en
Wittenskippen en oan de leden fan de Twadde Keamer. Neist tal fan oare punten hawwe wy
“De Haach” der op ferge, yn it ramt fan it Hânfêst, de neifolgjende oanbefelling oer te
nimmen:
Recommendation no. 1: ‘develop an overall and coherent policy for the teaching of and in
Frisian at all levels of education’.
It Konsultatyf Orgaan hat op 23 maart 2009 de minister fan Ynlânske Saken en
Keninkryksrelaasjes acht punten fan ferbettering stjoerd, wêrfan’t fjouwer (!) oer it ûnderwiis
geane. Wy krigen dêr in ôfskrift fan.
In boek fan Halbertsmapriis- winner 2009 dr. Oebele Vries hat as titel: Naar ploeg en koestal
vluchtte uw taal. De verdringing van de Friese schrijftaal door het Nederlands (tot 1580).” Dat
sil grif wol wier wêze as Oebele dat skriuwt. Mar de ploegen en de kowestâlen ferdwine mei
de boeren út it lânskip. It binne langer net mear de boeren dy’t ús taal hoedzje en noedzje,
mar de hiele befolking moat dat dwaan... En, foar dyjingen dy’t miene dat men mei it
Nederlânsk fierder komt: dat is krekt as it Frysk in lytse taal dy’t ek bedrige wurdt troch (no
noch) it Ingelsk, letter it Mandarijne-Sineesk!
It is myn oertsjûging dat, wolle wy de Fryske taal fuortsterkje en net fierder fertutearzje litte,
eltsenien yn Fryslân foldwaande kennis hawwe moat fan it Frysk, dus ek dyjingen dy’t harren
brea fertsjinje yn it ûnderwiis yn Fryslân. Dan komt de wurdearring foar de eigen taal /de taal
fan de provinsje dêr’t men libbet, fansels ek wol. Ek by de provinsjale kranten...
De identiteit fan in Fries is net allinnich it “Fries” wêzen, mar ek it útdragen dêr fan. Mar dan
moat men dus wol witte wat dy identiteit dan omfiemet (foar “Frysk” kin men yn dizze alinea
ek foar in part lêze “Biltsk, Stellingwerfsk”).
It giet om mear bewustwêzen, oars ferliest men jin yn de “globalisearre” wrâld…
Refleksje
Dit jier hat de Fryske Rie in ynterne diskusje holden oer nut en needsaak fan de Fryske Rie.
In protte saken oangeande foaral de Fryske taal en kultuer wurde troch de Afûk en de Ried
fan de Fryske Beweging behertige. Dat binne ynstellings mei in reedlik grut tal meiwurkers of
mei in protte jild. By de lêste is de Fryske rie oansletten. Us stifting hat in lyts bestjoer, mei
noch minder finansjele middels en dêrtroch is ús arbeidsfjild beheinder as wat it karbrief
mooglik makket. Wy hoege dingen ek net dûbeld te dwaan, mar as it kin, litte wy ús wol
hearre en sjen. Dêr tsjûget de briefwiksel mei oerheidsorganen (sjoch hjirfoar) fan, wêrûnder
de provinsje fansels in spesjaal plak yn nimt. Dus is de Fryske Rie der by as it giet oer
Fryslân as kulturele haadstêd. Sa hat de Fryske Rie ek in oantal jierren in kulturele jûn
holden yn De Bres (Ljouwert). De lêste wie dit jier, oer bettere ferbinings tusken Grinslân en
Ostfriesland. Yn dat susterlân wurdt it toerisme tige befoardere en it eazet foaral simmerdeis
fan de toeristen. Dat ha wy sels sjoen by it Frysk kongres yn Lier (Leer). De Dr. Joast
Halbertsma-priisútrikking oan Dr. Oebele Vries ha wy ek by west, lykas it 20-jierrich jubileum
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fan it FYK. Fan it lêste binne wy donateur, en sa hâlde wy de kontakten mei de jongerein
oan.
Oer aktiviteiten en luzen
De aktiviteiten steane fierderop yn it jierferslach. De twadde moeting fan jonge boeren jout
steun oan de miening dat wy mei dy ûntjouwing op ‘e
goede wei binne.
Op it Reaklif hat de Fryske Rie de Ynterfryske flage
oanbean oan de Stifting Slach by Warns. Dy sil alle
jierren op de betinking hyst wurde njonken de flagen
fan de oare Fryslannen. De Skandinavyske krúsflage
fan de groep fan Auwerk hat de oanset west foar dizze
mienskiplike Fryske flage, dy’t troch alle trije seksjes
fan de Ynterfryske Rie dit jier oannaam is.
Ja, dy groep fan Auwerk, krekt as oare groepen yn it
ferline en ek no noch (Frije Fryske grûn!), binne fan
1. Foto St. Slach by Warns
belang as inisjator, as oanjager, as in lús yn ‘e pels. Sy
kinne dat dwaan om’t se fan gjinien ôfhinklik binne.
Men hoecht it fansels net mei al harren dieden of
teksten iens te wêzen, mar se generearre ornaris in
soad publisiteit foar de Fryske saak. Bêst genôch!
Burohâlder
De Fryske Rie is bliid dat frou Froukje de Jong fan St.
Anne as burohâlder fan de Ynterfryske Rie (YFR) ús in
2. De lús sit jin op 'e hûd
protte wurk út hannen nimme sil. It giet om foaral
Hilgelân (2010), Grut Frysk Kongres (2012) en de gearkomsten fan de YFR. It docht ús
deugd dat de provinsje lokkigernôch in potsje fûn hat om dit te finansieren, sa as hja ek de
finansjele basis fan it “gewoane” wurk elts jier leit.
Post scriptum
Fierder fyn ik it spitich foar Fryslân dat immen dy’t as Hollânske studint oan de Thorbecke
Akademy oankaam (1988) en it yn ús fermidden ta boargemaster brocht hat fan de twadde
stêd fan Fryslân net mear beskikber is om de Fryske taal fuort te sterkjen (en perfoarst net
allinnich as foarsitter fan de Afûk). Hy bliuwt in foarbyld foar oare bestjoerders: as men yn
Fryslân wurket moat men de taal fan de minsken ek op syn minst besykje te brûken. Dat hat
hy dien as gjin oaren ien. Hy hat terjochte de peinje fan de “CdK” krigen (mei Fryske
ynskripsje?) !
Roel Kaastra
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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. Sjoch fierder op side 12 e.f.
 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 2010.
 De reguliere útwiksels; moetings fan de beropsgroepen dy’t yn de Fryske Rie
fertsjintwurdige binne, ôfwikseljend yn ien fan de trije Fryslannen.
Moetings 2009
49e Boeremoeting
Fan woansdei 4 oant sneon 7 febrewaris waard de jierlikse boeremoeting
hâlden. Dy tradisjonele aktiviteit fan de Ynterfryske Rie waard yn 2009 yn EastFryslân hâlden. De organisaasje wie sadwaande yn hannen fan Seksje East, de
Freeske Raad/Friesenrat dy’t fêstige is yn Aurich (op syn Heechsaksysk Auerk).
De organisaasje ûnder foarsitterskip fan Gerhard Cordes koe in nijsgjirrich
programma gearstalle.
Woansdei 4 febrewaris
Likernôch 17.00 oere waarden 20 Noardfriezen en 20 Westerlauwerske Friezen ûntfongen
yn it Reiterzentrum (RTV) yn Groβefehn-Timmel troch Gerhard Cordes. De byienkomst
waard iepene troch de foarsitter fan de Ynterfryske Rie, Dieter Baumann. Hy rôp de gasten it
wolkom ta en spriek de hope út dat it in slagge moeting wurde soe. Dêrnei krige de
boargemaster fan Groβefehn it wurd. Hy gie yn op de saken dy’t op dat stuit aktueel wiene
yn syn gemeente. Saken dy’t oerienkomme mei kwestjes yn ús Fryslân, sa as de
befolkingskrimp en wurkleazens. De Gemeente Groβefehn is in plattelânsgemeente dy’t leit
tusken Emden, Leer, Aurich en Papenburg. De measte ynwenners fan dy gemeente wurkje
dan ek yn neamde stêden. Troch de resesje stiet de
wurkgelegenheid ûnder druk, bygelyks yn de autoyndustry en yn
de oerslach fan de Emder-haven, skipsbou yn Papenburg en
Aurich en de folsleine tsjinstferlienende sektor. De boargemaster
seach lykwols ek ljochtpuntsjes. Yn de soarchsektor, it toerisme,
it lânskipsbehear en de ûntjouwings op it mêd fan griene enerzjy.
Nei inkelde meidielings fan húshâldlike aard waard it
hynstesintrum besjoen. In soad yndruk makken de grutte
maneezje en stâlen dêr’t de hynders traind en fersoarge
waarden.
Tongersdei 5 febrewaris
Moarns waard in besite brocht oan de firma ENERCON yn
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Auerk. In ymposant en foaroprinnend bedriuw yn de wynenerzjy. Yn in rûnlieding troch de
grutte fabrykshallen koe elk sjen hoe’t de ûnderdielen fan in wynmole makke wurde, en dan
yn ‘t bysûnder de bou fan de grut rotor en de wjukken.
Under de ynlieding oer de bedriuwsûntwikkeling en it besjen fan de ûndersyksôfdieling waard
dúdlik dat yn de kommend jierren ynteressante ûntwikkelings op steapel steane, mits de
oerheid meiwurket.

Nei it middeisiten wie der in ekskurzje nei it Hannelshûs. Prachtich wie de grutte riedsseal dêr’t oanwêzigen tee servearre krigen - mei oan it lewant in grutte kolleksje fan skildere
portretten fan de iere bestjoerders fan it gebiet.
Dêrnei wie der it besjen fan de Grutte Tsjerke, dêr’t tafallich it Vogelloargel bespile waard. De
besite waard dan ek ôfsluten mei it sjongen fan inkelde gesangen út it lieteboek by
oargelspul.
Nei de stedskuier gie elk wer mei syn gastjouwer nei syn of har útfanhûzersadres, dêr’t nije
kontakten lein waarden of besteande kontakten ûnderhalden en ûnderfinings útwiksele yn in
noflike entûraazje.
Freed 6 febrewaris
Dizze dei stie de agraryske sektor sintraal. De dei
sette moarns út ein mei in besite oan de
Zentralmolkerij Rückert yn Auerk. Der waard yn twa
grutte groepen rûnlaat. Efter grutte glêzen koe men
yn de ferskuorrend grutte tsiisbakken sjen. By
Rückert wurdt û.o. de saneamde Feta-tsiis makke.
Dy pittige, lichtsâlte tsiis is geskikt foar yn de slaad
en as flaubyt by bygelyks in bierke. De oprjochter fan
it bedriuw, de 81-jierrige Rückert, fertelde mei grut
entûsjasme oer it wol en wee fan it bedriuw.

Nei it royale middeismiel gie de groep nei it nij
opsette bedriuw ‘De Eeckhof’. Trije bedriuwshaden
ha it bedriuw opsetten: 180 melkkij. Molken wurdt yn
in karrûsel fan 28 kij tagelyk. In tige ynteressante
besite oan dit nagelnije bedriuw.
De middei waard ôfsletten mei in besite oan it
streekmuseum ‘Oll Reefhus’. In mânske kolleksje fan
guod dat eartiids brûkt waard yn dy omkriten. De
eigners fan it museum ha de kolleksje (sûnder
subsydzje sammele.
sneon 7 febrewaris
Jûns wie der in slotjûn mei iten, muzyk en dûns. Nei wurden fan tank oer en wer waard de
jûn, mar ek de 49e boeremoeting yn Ostfriesland, ôfsletten. It wie in goed organisearre,
slagge moeting.
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Tige de muoite wurdich troch de goede kontakten en de útwiksel fan ûnderfinings. Dêrom
tank oan harren dy’t it organisearren, likegoed as de sponsors sa as de Provinsje Fryslân en
Sonnema Distilleerderij B.V. yn Boalsert.
Ferslach: Sj. van der Schaar

Op de slotjûn brochten de
Noardfriezen mei-inoar in
Noardfrysk sankje nei foaren.

Moeting jonge agrariërs
Yn de hjerst fan 2007 binne de Lânbouskoalle yn it Noardfryske Bredstedt
en AOC Friesland en de Fryske Rie yn Ljouwert út ein setten mei it
opsetten fan in nije útwiksel. De skoallen - beide yn twatalige gebieten,
mei in eigen kultuer en oare eigen spesifike omstannichheden - hiene
ferlet fan it útwikseljen fan ûnderfinings. Boppedat wie binnen de besteande moetings fan de
Fryske Rie ferlet fan ferjonging.
Sa koe yn april 2008 in groep fan 20 learlingen fan MBU, AOC Friesland Ljouwert nei it
Dútske Bredstedt ôfreizgje. Yn it selskip fan fertsjintwurdigers fan it AOC Friesland en de
Fryske Rie wiene hja dêr te gast. De Noardfriezen hiene in nijsgjirrich programma opsteld en
de reiskoördinaasje fan de organisaasje yn Westerlauwersk Fryslân wie yn hannen fan in
wurkgroepke fan 5 AOC-learlingen.
It wie in slagge moeting en maart 2009 wie de tsjinbesite. It programma is foar it grutste part
gearstald troch
in wurkgroep
besteande út
AOClearlingen yn
‘e mande mei
dosinten fan it
AOC en
minsken mei
ûnderfining op it mêd fan útwiksels fan de Fryske Rie.
Organisaasje en oanbelangjenden kinne weromsjen op in tige slagge útwiksel. Foarop stie in
ferskaat oan edukative, sosjaal-ekonomyske en kulturele ekskurzjes en dêr is mei it op
ûnderdielen oanpaste programma ek skoan oan foldien.
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Nei dizze útwiksel, wy dêr yn 2008 en sy hjir yn 2009, is besletten de útwiksel om te setten
yn strukturele jierlikse útwiksels, dêr’t Ostfriesland ek by behelle wurde sil.

Hjirûnder in ferslach fan ien fan de learlingen.

Uitwisseling met Duitse studenten

Van 25 tot 28 maart was er een uitwisseling met Duitse studenten
van de landbouwschool in Bredstedt. Johan Oudshoorn uit de 4.4
veehouderijklas geeft een korte impressie van de uitwisseling.
Deze week (25 maart tot 28 maart 2009) hadden we een
uitwisselingsweek met Duitse studenten van de landbouwschool uit
Bredstedt. Dit ligt in het noorden van Duitsland in de provincie
Schleswig- Holstein. Dit project gaat uit via de Fryske rie en het AOC.
Woensdag 25 maart:
De Duitse studenten kwamen om 16.00 uur aan op PTC+. Daar
werden de leerlingen van de VE4.4 en de Duitse studenten verzameld
voor een welkomstwoord van de Fryske rie en het AOC. Daarna
werden de Duitse studenten verdeeld over de gastgezinnen van de
4.4. Toen vertelde een leraar van PTC+ hoe het bedrijf in elkaar
steekt, dit werd in het Duits gedaan. De groep kreeg toen een
rondleiding over PTC+, zowel bij de koeien als bij de paardenhouderij.
Donderdag 26 maart:
Om half negen moest iedereen aanwezig zijn op school in
Leeuwarden. Toen iedereen in de bus zat reden we richting
Broeksterwoude naar het bedrijf van familie Reitsma – Kloosterman.
Dit bedrijf is een modern topfok bedrijf. De groep werd in tweeën
gesplitst, de ene groep ging met Klaas mee die vertelde een verhaal
over het bedrijf zelf. De andere groep ging met Reinier van der Steeg
mee. Reinier vertelde een verhaal over het exterieur van de koeien.
Hoe alles met elkaar in verband hing.
Tussen de middag gingen we naar Sieberen Bakker in Suwâld, daar
gingen we eten en keken we even om de hoek van het bedrijf.
S’middags gingen we naar Gebranda State in Pieterbierum, dit was
een biologisch dynamisch bedrijf. Ze hadden akkerbouw, melkgeiten
een zorgboerderij op één locatie. De man die dit opgebouwd heeft,
had niet een agrarische achtergrond. Hier werden we ook in 2
groepen verdeeld. Elk onderdeel stond los van elkaar, maar de
restproducten van de akkerbouw werden wel gevoerd aan de geiten.
De zorgboerderij had het meeste rendement van de drie.
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Hierna gingen we naar bier- en whiskybrouwerij ‘Fryske Hynder’en ‘Us
Heit’ in Bolsward. Hier werden we ook in 2 groepen verdeeld. Eerst
kreeg je een rondleiding van een kwartier, hierbij kreeg je te zien hoe
het bier gebrouwd werd. Daarna kregen we te zien hoe de whisky
gestookt werd. Het is niet zo’n hele grote brouwerij er werden per
jaar 300.000 liter bier verkocht, en dat maakt Heineken op 1dag..
Daarna mocht je gaan proeven hoe dit bier smaakte.
S’Avonds hebben we gegeten op school, in de studiekantine. Het eten
werd verzorgd door leerlingen van het Friesland College. Er werd een
biologisch buffet voor ons klaar gemaakt.
Daarna zijn we de stad in geweest om te feesten.
Vrijdag 27 maart:
Om half negen moest iedereen aanwezig zijn op school in
Leeuwarden. Toen iedereen in de bus zat reden we naar Koepon in
Garnwerd. Daar gingen we eerst naar de ontvangstruimte waar koffie
kregen en een presentatie en uitleg over het bedrijf door de
bedrijfsleider ( M. van Raalte). Het bedrijf heeft 265 melkkoeien en
250 stuks jongvee. De stiertjes gaan naar Altapon, dit is een
opfokcentrum voor stieren die later op de stierenkaart staan. Het
bedrijf heeft een eigen biogasinstallatie van 350kwh. Het bedrijf telt 5
werknemers inclusief de bedrijfsleider. We kregen toen een
rondleiding over het bedrijf van de bedrijfsleider.
Daarna gingen we naar de melkfabriek van FrieslandCampina in
Bedum. Daar werden we eerst ontvangen en kregen we een lunch
aangeboden door FrieslandCampina. Na de lunch werd de groep in 2
gedeeld. We kregen een rondleiding over de fabriek. We keken waar
de melk binnen kwam in de fabriek tot aan waar de kaas werd
verpakt.
’s Avonds gingen we naar Jouke Huitema toe om daar stampot te
eten. Dit werd in de schuur gedaan bij hun thuis. Daarna werd er
lekker na gedronken.
Zaterdag 28 maart:
Om negen uur moesten we bij Omrop Fryslan zijn in Leeuwarden.
Hier kregen we eerst lunch aangeboden door Omrop Fryslan, daarna
kregen we een rondleiding door de studio’s en de montagekamers van
deze radio en televisie zender. Hierna werden er bedankmandjes
uitgereikt naar de gastgezinnen, waarna de organisators ook nog wat
kregen. Hierna werd er een groepsfoto gemaakt. Daarna vertrokken
de Duitse studenten weer richting huis.
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Herr Klaus Falkenburg de kontaktpersoan by
de Lânbouskoalle yn Bredsted, dy’t yn 2009 ôfskie naam.

Nije jongereinmoeting
Begjin 2008 besleat de Fryske Rie it nije inisjatyf fan it Friesisches Forum yn Simonswolde te
stypjen. Mei praktyske stipe, mar benammen ek finansjeel. It gie om in Frysk simmerkamp
foar jongerein yn de âldens tusken 16 en 21 jier fan 3 oant 9 augustus ’08 yn it CVJM-Heim
op it Dútske waadeilân Spiekeroog. De bedoeling wie om de âlde tradysje fan ynterfryske
jongerein- en studintemoetings wer op te pakken yn kombinaasje mei it bepraten fan de
fragen oangeande Fryske identiteit en schiednis.
Lykwols kamen der net genôch dielnimmers en it kamp koe net trochgean. De organisaasje
is fan doel om yn 2010 nochris te besykjen in Frysk simmerkamp op poaten te setten.

Ynterfrysk Kongres
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Yn 2009 is it trijejierlikse Grut Ynterfrysk Kongres wer hâlden. Diz’ kear wie de organisaasje
yn hannen fan Seksje East en de kar wie fallen op havenstêd Leer. As tema fan dit yn juny
hâlden kongres is keazen foar ‘Gezeitenwechsel’.
‘Generalanzeiger’
15.06.2009
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In lytse hûndert minsken wiene op 13 juny oanwêzich op it 24e
Ynterfrysk Kongres dat dizze kear in Leer, Ostfriesland,
organisearre waard ûnder lieding fan de foarsitter fan de
Ostfriesische Rie en foar it lêst optredend as presidint fan de
Ynterfryske Rie, de hear Dieter Baumann. Nei de iepening fan
de presidint en in wurd fan wolkom troch de boargemaster fan
de stêd Lier (Leer) de hear Wolfgang Kellner, waarden de trije
ynlieders yntrodusearre.
De earste sprekker, Prof.
Dr. K.-E. Behre fan it
Norddeutsches Institut für
Historische
Küstenforschung yn
Wilhelmshaven, prate út
histoarysk eachpunt oer de
ûntjouwing fan de súdlike Noardsee sûnt de lêste iistiid. Professor Behre joech útlis oer hoe’t
de Dútske kust him ûntwikkele hie en wat foar faktoaren dêr in rol by spilen. Hij makke, stipe
troch moai en byldzjend kaart- en fotomateriaal, dúdlik dat de minske der, bewust of
ûnbewust, in grutte rol yn spile hie. De ûntwikkeling fan it fuorttrekken fan befolking út
ûnderrinnende gebieten, it dêrnei festigjen op ferhegings, terpen en letter it oanlizzen fan
dykjes en letter diken, is soms bij ferrassing noch werom te finen bij opgravings dy’t dien
wurde foar bygelyks is oanlizzen fan diken en wenwiken. Der is noch altyd in skat oan
wittenskiplik histoarysk materiaal te finen.
De twadde ynlieding waard fersoarge troch Prof. Dr. Hans von Storch, direkteur fan it GKSS,
Institut für Küstenforschung yn Geesthacht. Syn tema wie: Klimaatferoaring, seespegel en
stoarmfloeden: wat is ús foarútsjoch? Professor Von Storch
hat ûndersyk dien nei it regionale stoarmklimaat. Hij makke
dúdlik, dat syn ynstitút gjin foarsizzings die, mar inkeld de
wittenskiplik ûnderboude ferskillende senario’s dy’t mooglik
binne, oanjout. Hoefolle as de seespegel werklik rize sil, is
net te foarsizzen. Syn ynstitút makket allinnich dúdlik dat as
dat safolle sintimeter is, dan hat dat dizze gefolgen. Hij
helle út nei de bestjoerders en parse, dy’t de de útkommen
feiten faak ferdraaie sa’t it har it bêste útkomt, wêrnei’t
fierdersoan mei in beskuldigjende finger nei de
wittenskippers wiisd waard. Neffens him wie der noch
genôch tiid om earst goed nei te tinken wat de bêste
oplossing is foar it beskermjen fan in oprinnende
wetterspegel. Der is gjin reden foar panykaksjes, dy’t de
polityk soms fan doel is út te fieren. Hy wiisde dêrby ek nei
it Nederlânske regear en de plannen dy’t dêr op dit stuit ûntsteane. It hie bygelyks bliken
dien, dat dêr wêr’t de iiskap fan Grienlân op ien kant teit, dy oan de oare kant wer oangroeit
en like hurd grutter wurdt. Hij frege him ôf wêrom’t der wol praat wurdt oer it teien mar dat net
ien wat seit oer it oangroeien.
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De tredde ynlieder wie de hear Franz Dieter
Niemeyer, meiwurker fan it Norddeutsch
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz (NLWKN), Forschungsstelle Küste,
Norderney. De hear Niemeyer wurket, lykas
professor Von Storch, foar in ynstitút dat ek wol
gearwurket mei TNO yn Nederlân en hij wie
dêrtroch ek goed op de hichte fan de situaasje yn it
Fryske gebiet. De hear Niemeyer hie as ûnderwerp:
alternativen foar dykoanlis: wat binne dat en hoe
brûkber binne dy? Je soenen de kustbeskerming
fuortlitte kinne en je werom lûke nei hegere parten
fan it lân, sa as dat hiel foarhinne ek barde. Mar dat
soe al gau betsjutte dat der gjin plak wie foar
minsken en ekonomy. In alternatyf is it heger
meitsjen fan besteande diken, mei opoffering fan wat der krekt achter stiet of it opheegjen
fan de besteande bebouwing efter de dyk. Je kinne der ek foar soargje dat it wetter earder
keard wurdt troch ekstra simmerdiken yn de see oan te lizzen. Op dit stuit is der net ien
mooglikheid dy’t as it aai fan Columbus sjoen wurdt en der sil dêrom noch hurd wurke wurde
moatte oan it sykjen fan alternativen.
Yn de diskusje letter op de middei waard dúdlik, dat fertsjintwurdigers fan ferskillende politike
ynstânsjes, bewenners fan leech lizzende gebieten en oare goed ynformearre oanwêzigen it
noch net iens wurde koene oer wat der yn de kommende tiid barre moat troch de oprinnende
wetterspegel en de ferwachte waarsferoarings yn de kommende tsientallen jierren, al wie
men it wol iens dat der wat barre moat.
It skoft en middeismiel wie oan board fan it
“Emstraumschiff” Ms Warsteiner Admiraal,
dêr’t jûns ek in waarm en kâld búffet foar
de dielnimmers klear stie. Beide kearen
waard der in oare rûte ôflein troch de boat,
wêrtroch’t sawol it iten, de kontakten en it
útsjoch tige oangenaam wine.
Nei it skoft wie de oerdracht fan in
foarsitterskip en it sekretariaat fan de
Ynterfryske Rie fan seksje East nei seksje
West. Dr. mr. Roel Kaastra, dy't de foarige
deis yn de gearkomste fan de Rie keazen
waard ta nije presidint, krige de taken oerdroegen fan Dieter Baumann. Hij betanke de hear
Baumann foar syn ynset. It folgjende, 25e kongres is yn 2012 yn Fryslân en sil dan ek in
ekstra feestlik tintsje krije. De hear Kaastra stelde as nije burohâldster Froukje de Jong-Krap
foar. Sij sil foar trije jier de taken oernimme fan Sabine Gronewold, dêr’t ek ôfskie fan
nommen waard.
Op snein stie der noch in stedskuier troch Lier op it program, dy’t sa’n tritich dielnimmers luts.
Dy waarden troch in entûsjaste gids rûnlaat troch de prachtige âlde binnenstêd en hja
koenen fan boppe op de toer fan it stedshûs genietsje fan in prachtich útsjoch oer de stêd.
Dêrnei gong eltsenien tefreden wer op hûs oan.
Ferslach: Froukje de Jong-Krap
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Fryske Rie-jûn

Dizze útspraak fan Jager (Kwoot LC
8.3.2008) wie oanlieding foar de
Fryske Rie om him as sprekker út te
noegjen op de 3e Fryske Rie jûn yn
De Bres

Op moandei 16 maart organisearre de Fryske Rie de tredde Fryske Rie-jûn,
in diskusjejûn yn debatsintrum De Bres yn Ljouwert. Sprekker wie Rikus
Jager fan Appingedaam. Lid fan de Twadde Keamer fan de Steaten
Generaal, en út namme fan it CDA Foarsitter fan ‘e Fêste Keamerkommisje
foar Ferkear & Wettersteat.
Yn in artikel yn de LC fan 8 maart 2008 frege hy him ôf oft it Noardnederlânske tinken én it
tinken yn Noardwest Dútslân ophâldt by de grins. Oer it wetter is it mar 3,5 kilometer fan
Delfsyl nei de Dútske kust, mei yn ‘e fierte de útrinners fan Emden. Mar mei de auto bist 110
oant 120 kilometer ûnderweis, hielendal om de Iems en de Dollart hinne. Tichteby en dôchs
gâns in ein.
Yn it ferline wie it gebiet nau ferbûn, ea makke it Grinzer Hegelân diel út fan it grutte Fryske
gebiet. Yn de takomst soe it in wichtige ynterregionale Europeeske sône wêze moatte, mar
hjoed de dei wurdt der byinoar lâns libbe. Gearwurkje is de takomst, ieuwen lyn wie dat ek it
gefal.
Der wiene fierstente min minsken op dizze nijsgjirrige jûn ôfkommen. Mei de minsken dy’t
der wol wiene, ûntstie ûnder lieding fan Kerst Huisman nei it skoft in nijsgjirrige diskusje mei
dizze tagonklike politikus.
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Rikus Jager (l) en diskusjelieder Kerst Huisman (r).
Gearwurking
De Fryske Rie is lid fan de Nederlânske Kommisje fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen
(EBLT). De gearkomsten wienen fannijs in goede gelegenheid om op 'e hichte te bliuwen fan
û.o. de aktiviteiten yn it kulturele fermidden yn Fryslân.

Op 30 en 31 oktober wie der in grutte ynternasjonale konferinsje oer lytse talen
en kultuer yn Ljouwert.
It tema fan dy jierlikse Partnership for Diversity (PfD)-konferinsje fan it EBLT yn
gearwurking mei it Mercator Kenniscentrum “The challenging relationship
between transmission of cultures and transmission of languages”. Doel fan de
konferinsje wie om in aginda fan aktiviteiten op te stellen rjochte op it fersterkjen fan
regionale lytse talen yn Europa.
Yn ‘e geast fan eardere PfD-konferinsje kamen dit jier ek wer fakspesjalisten en
fertsjintwurdigers fan lokale en regionale oerheden byinoar mei as doel akademyske kennis
en praktyske ûnderfining mei-inoar út te wikseljen. In fertsjintwurdiging fan de Fryske Rie wie
ek oanwêzich.
Keazen wie foar trije ûnderwerpen:
(a) de rol en ferantwurdlikens fan regionale en lokale oerheden as it giet om it beskermjen en
bloeie litten fan lytse talen;
(b) de fraach yn hoefier’t wetlike rjochten op it mêd fan taal en kultuer in bydrage leverje
kinne oan it behâld en de promoasje fan lytse talen;
(c) nije trends op it mêd fan de formele en ynformele oerdracht fan kultueren en talen;
Ynklusyf it fêststellen fan nije publykspresintaasjes oer it ûnderwerp ‘taal’, sa’t dy al yn
Fryslân (Lân fan Taal), Barcelona (Linguamón) en yn in tal oare gebieten besteane.
It wie in learsume konferinsje mei tal fan nijsgjirrige ynformaasje en kontakten.
De kontakten mei it FYK, it Frysk Ynternasjonaal Kontakt, dêr’t de Rie him yn 2007 as stiper
by oansletten hat, wiene yn 2000 op ‘e nij hiel noflik. Sûnt 2007 is de Rie as organisaasje ek
oansletten by de Stifting Ried fan de Fryske Beweging. Mei beide organisaasjes waarden
ûnderfinings op in noflike, formele en net-formele, wize útwiksele.
Webstek
De webstekken fan de Fryske Rie, www.fryskerie.nl, en de Ynterfryske Rie,
www.interfriesischerrat.de, wurde troch de eigen leden byhâlden.
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4.

Organisaasje
It bestjoer fan de Fryske Rie (tagelyk seksje West fan de Ynterfryske Rie) hie yn 2009 de
neikommende gearstalling:
*
*
*

Roel Kaastra, foarsitter. Deistich Bestjoer
Saapke Miedema, sekretaris/ponghâlder. Deistich Bestjoer
Baukje Bosscha-Stapenséa, frouljusorganisaasjes KVG, Passage Fryslân en
BVPF Vrouwen van Nu
*
Siebren Dyk, Fryske Akademy
*
Sytze Hiemstra, Frysk ûnderwiis
*
Kerst Huisman, media
*
Sjoerd v.d. Schaar, LTO Noord
*
Jan Romkes van der Wal, Fryske Rie fan Tsjerken.
*
Douwe Willemsma, Feriening fan Fryske Gemeenten
*
Sit Federaasje fan Fryske Studinteferienings is fakant fan 1 jannewaris ’08 ôf
Dielnimmer oan de Rie: Jetze Dijkstra fan Aduard, benammen foar argyfwurk.
It roaster fan ôfgean sjocht der as folget út:
Foarste kear beneamd:

Giet ôf:

2005

Roel Kaastra

2012

2005

Saapke Miedema (werbeneamd 2009) 2013

2006

Jan Romkes van der Wal (idem)

2013

2006

Sytze Hiemstra

2010

1992

Baukje Bosscha-Stapenséa

2010

1997

Sjoerd van der Schaar

2010

2003

Kerst Huisman

2011

2007

Douwe Willemsma

2011

2007

Siebren Dyk

2011

It bestjoer fan de Fryske Rie hat yn 2009 fjouwer kear gear west, nammentlik op19
febrewaris, 23 april, 10 septimber en 26 novimber.

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 2009 twaris byinoar west. De gearkomsten
wiene op 7 maart en 21 novimber.

It Deistich Bestjoer fan de Ynterfryske Rie bestie yn 2009 út:
Oant de miene gearkomste yn juny 2009:
Saapke Miedema en Roel Kaastra (seksje West); Dieter Baumann, foarsitter (seksje East)
en Heinrich Pörschke, ponghâlder (seksje East); Ingwer Nommensen (seksje Noard) en
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Charly Rickmers (seksje Noard). Foar de gearkomste wurdt Gerhard Cordes, foarsitter fan
seksje East, ek altyd útnoege. It sekretariaat waard fierd troch Sabine Gronewold,
Geschäftsführerin.

Nije gearstalling Deistich Bestjoer fan de Ynterfryske Rie mei yngong fan juny 2009, f.l.n.r.:
Gerhard Cordes (seksje East); Roel Kaastra, foarsitter (Seksje West, Froukje de Jong,
burohâldster, Erk Hassold en Ilse Johanna Christiansen (seksje Noard), Saapke Miedema,
sekretaris/ponghâlder (seksje West). Net op de foto: Heinrich Pörschke (seksje East).
Op de miene gearkomste yn juny gie it foarsitterskip en
sekretariaat/ponghâlderskip fan de Ynterfryske Rie foar trije jier oer
nei Westerlauwersk Fryslân. Sadwaande waard ôfskie nommen fan
Dieter Baumann. Roel Kaastra, de nije foarsitter langet Baumann in
presintsje foar bewiisde tsjinsten oer.

Foar Sabine Gronewold wie der ek wurdearring. Op de foto langet
Erk Hassold har in aardichheidsje oer foar it diene wurk.

6.

Susterorganisaasjes
De seksje East wie yn 2009 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
De seksje Noard wie yn 2009 sa gearstald:
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* Erk Hassolt, foarsitter (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesischen Verein)
* Thede Boysen (fertsjintwurdiger fan it Nordfriisk Instituut)
* Ute Farenburg (fertsjintwudichster fan de Nordfriesischen Verein)
* Gudrun Fuchs (fertsjintwurdichster fan de Eiderstedter Heimutbund)
* Ilse Johanna Christiansen (fertsjintwurdichster fan de Friisk Foriining)
* Kurt Hinrichsen (fertsjintwurdiger fan de Norfriesische Verein)
* Jörgen Jensen-Hahn (fertsjintwurdiger fan de Friisk Foriining)
* Carl Rickmers (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesischen Verein)
* Eva Waltemath (fertsjintwurdichster fan Hilgeân)
Geschäftsführerinnen: Petra Hansen en Anni Karnebogen
7.

Finânsjes
Foar fragen oangeande finânsjes kin elk, dy't der belang by hat, terjochte by
Saapke Miedema, tel. 058-2670867.
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