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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.

Deputearre Jannewietske de Vries, ien fan de sprekkers op it trijejierliks
Ynterfrysk Kongres (juny 2012, Harns)
foto Jan Romkes van der Wal/Frjentsjer
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1.

Ynlieding
Yn 2012 waard wurke neffens de produktplannen fan de Fryske Rie foar 2009-2012 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. Yn
2013 wurdt foar it earst út namme fan de Ynterfrysk Rie in ynterfryske reis nei de
Friezetsjerke yn Rome organisearre wurde. Njonken de reguliere útwiksels is yn 2013 de
trijejierlikse Friezereis nei Hilgelân ek wer.
Ut namme fan de Fryske Rie,
Saapke Miedema
Ljouwert, 10 jannewaris 2013

2.

Fan de foarsitter
Social sound
De Fryske Rie hat dit jier it 25ste Grutfryske Kongres organisearre. Om de njoggen jier is dat
Ynterfryske kongres hjir by ús yn Fryslân en foar de twadde kear net yn Ljouwert. Ien kear,
yn 1937, hat it yn Memelik (NH) west en alle oare kearen yn Ljouwert. Ljouwert affisjearret
him tsjintwurdich as kongresstêd, en hat in ridlik grut ferskaat oan hotels en kongresromten.
Mar de prizen binne foarút rûn op de rom en eare fan Ljouwert as echte kongresstêd
(kongres = “moneymaker”). De Fryske Rie hat te krijen mei in him weromlûkende oerheid as
meifinansier fan in kongres-barren. En ek it bedriuwslibben is hjoed-de-dei net samar by
steat en nim dat plak oer. Lokkigernôch binne der noch wol inkelde fûnsen dy‟t ús net yn de
steek litte. Mar it komt no dus noch folle mear op ússels oan. De tradysje is der lykwols noch
net om de dielnimmers fan it kongres alle kosten yn rekken te bringen. It binne ommers foar
in grut part partikulieren, dus gjin fertsjintwurdigers fan organisaasjes dêr‟t hja deklarearje
kinne. Wy binne bliid mei it tal dielnimmers, dat sa as wenstich is, om de hûndert hinne leit.
Mar de jongerein lit it fakentiids hielendal ôfwitte. Dy hat it te drok mei stúdzje, karriêre en
relaasje- en famylje-opbou. No wie dat yn de earste jierren fan de kongressen al net oars: op
de beskikbere foto‟s en dielnimmerslisten sjocht men gjin trochsneed fan de befolking, net
âldens oanbelanget en ek net kwa maatskiplike posysje. Der waarden wol wichtige besluten
nommen en oansetten ta jûn, bygelyks ta de oprjochting fan de Provinsjale Underwiisrie en it
hânwurdboek en letter it Wurdboek fan de Fryske taal.
Faaks moat yn de takomst nei in oare foarm útsjoen wurde. Mear yn de rjochting fan in
muzykfestival. It doel is ommers mei elkoar, fral ek mei Friezen út de
oare Fryslannen, yn de kunde komme en komme ta útwikseling fan
ideeën en opfettings. It harkjen nei in sprekker en it debattearjen oer in
ûnderwerp lûkt ús net mear sa oan. Jo sjogge dat ek yn de Twadde
Keamer: it echte petear is der net mear. Probleem is dat in festival
finansjele risiko‟s leveret....
Miskien kin der ek in kompromis fûn wurde tusken debat en muzyk? Mar
dan moatte wy de jongerein wol berikke kinne. Dêrom is it in goed ding
dat de Fryske Rie him ek mear op it paad fan de social media beweecht.
En dat der diskusje en kommentaar levere wurdt oer en om de
aktiviteiten hinne. Dat moat dan fansels wol yn it iepenbier. Wy moatte
dêr net foarwei strûpe! Mear bewege as in bosk woartels!
Roel Kaastra, foarsitter
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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 ien an de Fryslannen. Yn 2013 wie it Ynterfrysk Kongres
sûnt njoggen jier wer yn Fryslân. Fierderop in ferslach.
 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.
Ferslach fan it 25e Ynterfrysk Kongres, 1-3 juny 2012
Om 'e trije jier wurdt der in ynterfrysk kongres holden,
ôfwikseljend yn Noard-, East- en West(erlauwersk) Fryslân.
Yn 2012 wie Westerlauwersk Fryslân wer oan bar om it te
organisearjen, en Harns foel de eare ta om gaststêd te
wêzen. It wie in jubileum: foar de 25ste kear kamen Friezen
út de trije Fryslannen op dy wize byinoar.
It barren wie oer trije dagen útsmard, op 1, 2 en 3 juny, mei
de kearn op 'e middelste dei, de sneons. Omdat de
Fryslannen geografysk no ienris fier útinoar lizze, wie in grut
part fan 'e earste en tredde dei nedich om de dielnimmers út Dútslân de lange reis meitsje te
litten.
It kongres begûn sadwaande de freeds pas om trije
oere de middeis. De earste aksje bestie út it hisen
fan in pear flagen. Dêrûnder de ynter-Fryske flage,
dy't trije jier lyn yntrodusearre is by it kongres yn it
East-Fryske Leer (Lier). De earstoankommene
dielnimmers wiene de leden fan 'e trije seksjes fan 'e
Ynterfryske Rie, dy't yn in ridlik benaud
boppesealtsje fan it pleatslike museum it
Hannemahûs ûnder oare it wolkom taroppen
waarden troch boargemaster Roel Sluiter fan Harns.
Dy wie der grutsk op dat syn gemeente gasthear
wêze mocht, al moast him al even fan it hert dat yn
'e stêd net in suver Frysk dialekt praat wurdt.
Ien fan 'e formele punten wie it kiezen fan in nij
bestjoer fan 'e Ynterfryske Rie. By de grut-Friezen is
trije it hillige getal. Der binne trije Fryslannen, en ien
fan dy trije lûkt de karre trije jier lang. De ôfrûne trije
jier hiene de Westerlauwerske Friezen foar master
opslein, en it stokje waard yn Harns no trochjûn oan
'e Noard-Friezen. Yn 'e gearstalling fan it deistich bestjoer kaam oars gjin personiele
feroaring. Foar West bleau de ôffurdiging dus bestean út foarsitter Roel Kaastra en
skriuwster-ponghâldster Saapke Miedema.
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By de gearkomste wie in oprop ynkaam fan in nij oprjochte "Arbeidsgruppe Politik", dy't de
Ynterfryske Rie oantrune om it skiednisûnderwiis yn 'e Fryslannen wat mear út in Frysk en
wat minder út in nasjonaalsteatlik perspektyf wei ferrinne te litten. De oanwêzigen woene it
útstel lykwols graach al wat konkreter hawwe. Boppedat waard opmurken dat it net sa is dat
der noch gjin gaadlik materiaal foarhannen is. De gearkomste besleat wol om him efter it
stribjen te setten om Ljouwert yn 2018 kulturele haadstêd wurde te litten. Dêrta soe de oare
deis in protokol ûndertekene wurde.
In wichtich ûnderdiel fan it wurk fan 'e Fryske Rie binne de útwikselings. De boeren klagen
dat har dielnimmers hurd oan it fergriizjen binne. Dêr koe foaroer set wurde dat der de lêste
jierren ek moetings binne fan jonge boeren. En - en dat wie foar it bestjoer dúdlik in
nijichheidsje - der waard út 'e seal wei meidield dat der spontane moetings ûntstien binne yn
'e tuskenkategory. Jens Quedens fan it Noard-Fryske eilân Amrum frege fierders omtinken
foar it probleem dat it toerisme de Fryske kultuer ûnderstek docht. Boppedat jeie
nijynkommelingen de huzeprizen omheech, sadat de autochtoane befolking wol om utens
tsjen moat. It probleem liket it meast urgint op 'e Noard-Fryske eilannen. Foarsitter Kaastra
ferlei it besprek fan dizze kwestje graach nei ein septimber. Yn Dokkum en Esonstêd sil dan
krekt it toerisme it haadtema wêze fan de bestjoerdersmoeting.
Nei de gearkomste ferpleatsten de dielnimmers har nei
Seisbierrum, dêr't ûnder it geniet fan in goed mar net
oer alle boegen streksum miel de bannen op ynformele
wize (wer) oanhelle wurde koene.
De sneons wie it dan de dei fan it kongres sels. Plak
fan hanneling wie de Dom van Almenum, yn it sintrum
fan it âlde Harns,. Dêr koene de likernôch 100
dielnimmers mei gemak yn. De romte oan romte wie
dus in foardiel fan dizze lokaasje, mar in neidiel wie dat
de akûstyk net alhiel optimaal wie. In noch grutter
probleem dêr't it kongres, en yn it bysûnder
deifoarsitter Germ Gerbrandy, mei rêde moast, wie it
ferskaat oan fiertalen. Meartaligens is in rykdom, mar it
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kin ek wol ris lestich wêze. Want al binne de Friezen dan fan ien en deselde stamme, har
tongfallen binne yn 'e rin fan 'e ieuwen wol ferbjusterjende fier útinoar rûn. Dat wie fan dy
gefolgen dat de East- en Noardfriezen mei de earen stiene te klapperjen as der yn it
westerlauwersk Frysk praat waard. En lit ús earlik wêze, de westlike Friezen hiene der ek
wol oan op dy stuiten dat de Noardfriezen it ferpoften om har te ferbrekken. Fan âlds wurdt
op ynter-Fryske moetings dan ek it Dútsk as alternative fiertaal foar kar naam. Mar
spitigernôch rint te uzes de kennis fan it Dútsk ûnder de
jongere generaasje hurd tebek, wylst bliken die dat krekt
de âldere East- en Noardfriezen wer allegearre
swierrichheden hiene mei it Ingelsk. Faaks dat we yn in
oergongsperioade sitte, mar lestich wie it allegearre wol.
It probleem waard op hiel ferskillende wizen mei ret. Sa
wiene der twa koarte ynliedings fan leden fan 'e seksje
West dy't beide folslein yn it Dútsk holden waarden.
Kerst Huisman
fertelde wat
oer de tsjerke
dêr't it barren
wie. Dy is wijd
oan Magnus,
en Magnus
blykt noch in
wichtige rol
spile te
hawwen yn 'e
Fryske
skiednis. Yn
East-Fryslân
binne ek tsjerken oan him wijd. Ald-pastoar Jan
Romkes van der Wal bleau yn syn praatsje wat yn
'e sakrale sfear. Hy besocht om de dielnimmers
waarm te meitsjen foar in binnen de Fryske Rie
betocht plan om yn 'e hjerst fan 2013 in reis nei
Rome te organisearjen. Dêrby sille safolle mooglik
de âlde pylgerpaden bylâns gien wurde. Hichtepunt
moat in besite wurde oan de Friezetsjerke yn de hillige stêd.

De ôfgeande foarsitter fan 'e Ynterfryske Rie, Roel
Kaastra, wie dejinge dy't noch it meast besocht om in
mouwe oan it fiertaalprobleem te passen. As er yn syn
iepeningstaspraak wer in alinea hân hie, waard dy hieltyd
koart yn it Dútsk gearfette. De sprekkers Meindert Schroor
en Engbert Boneschansker hiene har Ingelsktalige
foardrachten noch opsnuolke en ferdúdlike mei dia's, mar
oft de bûtenlânske gasten in soad fan 'e Frysktalige
bydrage fan deputearre Jannewietske de Vries meikrigen
hawwe, is dochs wol de fraach.
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Kaastra begûn mei it wolkom hjitten
fan 'e dielnimmers, yn it bysûnder de
kommissaris fan 'e keninginne John
Jorritsma en Landrat Harssen fan 'e
Kreis Nordfriesland. Omdat dit in
foech jubileum wie, joech er in koart
histoarysk oersjoch fan 'e 25
ynterfryske kongressen dy't der oant
no ta west hawwe. Hy betanke de
stipers dy't dit Harnzer kongres
mooglik makke hiene: de provinsje
Fryslân, de gemeente Harns, de
Boersma-Adema Stichting, de Douwe
Kalma Stifting en de P.W. Janssen‟s
Friesche Stichting.
De beide pommeranten Jorritsma en Harrsen kamen ek noch even koart oan it wurd.
Harrsen helle nei foaren dat de Friezen troch har ynternasjonale moetings foarrinders west
hawwe yn 'e Europeeske gearwurking. Hy wiisde der op dat de Fryslannen op alderhanne
mêd in soad mienskipliks hawwe, en hy seach mooglikheden ta in fierder oparbeidzjen. Ien
utering dêrfan wie dus al it ûndertekenjen fan in ferklearring ta stipe fan it stribjen om
Fryslân/Ljouwert ta Europeeske haadstêd fan 2018 kieze te litten.

Doe koe it kongres dan
ynhâldlik echt los. Yn 'e
earste lêzing joech
Meindert Schroor in
benammen ekonomysk
oersjoch fan 'e skiednis
fan 'e Fryslannen. Neffens
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him sette nei 1800 de delgong yn. Oarsaken: it minder wurdende belang fan 'e lânbou, en de
perifeare lizzing. Gefolch: emigraasje en
úteinliks krimp fan 'e befolking.
Dat feit gong Engbert Boneschansker yn
syn lêzing fierder mei. De krimp hat syn
útwurking op bygelyks de ekonomy, de
leefberens en fansels de wenningmerk. Sa
wurdt it hjir foar nije bedriuwen minder
oantreklik om har hjir te festigjen omdat
der minder karút oan personiel is. De
wenningmerk begjint net allinne kwantitatyf
mar ek kwalitatyf út it lead te hingjen: der
binne tefolle wenten foar húshâldings, en
te min foar de âlderein en allinnesteande
lju. Neffens Boneschansker hat it gjin doel
om de krimp te ûntkennen, en jo moatte ek
net de yllúzje ha dat jo de ûntjouwings
maklik ombûge kinne. Him tocht in
realistyske oanpassing it bêste ta. Dat
hâldt bygelyks yn dat net alle lytse
skoaltsjes mear yn stân holden wurde
kinne. Ynsette op grutte ynfrastrukturele wurken soe ek net folle doel mear ha. Hy warskôge
ek om alle kaarten te setten op it toerisme; ynnovaasje en eksport binne faaks noch wol sa
wichtich.
Nei it itersskoft, dat muzikaal
opfleure waard troch de ploech
fan "Hawar", kaam diptearre
Jannewietske de Vries oan it
wurd. Winliken kaam yn har
bydrage it tema fan it kongres,
"nije kânsen foar de
Fryslannen", noch wol it measte
oan bod. Hja bespruts wat de
polityk konkreet dwaan kin om
de leefberens fan it plattelân te
befoarderjen. Sintraal stiet
dêrby it ynternasjonale projekt
"Vital Rural Areas". Dat stipet
bedriuwen, soarget foar in
bettere marketing fan 'e regio,
en besiket om safolle mooglik
foarsjennings oerein te hâlden,
lykas de skoalle, de
sûnenssoarch, de winkel en de
berikberens mei it iepenbier
ferfier. ICT-foarsjennings kinne dêrby soms behelpsum wêze. Frou De Vries makke fan 'e
gelegenheid gebrûk om twa mêden nei foaren te heljen dêr't se yn it bysûnder by behelle is:
de University Campus Fryslân (UCF) en it projekt Kulturele Haadstêd. De UCF is in
fersterking fan 'e besteande kennisynstellings yn Fryslân, en kin hooplik in ympuls jaan oan
ynnovaasje by besteande bedriuwen. KH2018 seach se ek breder as inkeld stipe foar de
kultuer. Wy wolle sjen litte dat wy libje wolle as in minderheid yn in iepen Europa, sa ornearre
se.
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Nei de tee gongen de dielnimmers yn groepen mei-inoar yn diskusje, oan 'e hân fan in pear
troch de ynlieders oandroegen stellings. Dêrnei lokke it moaie waar om noch even yn Harns
om te sjen. De jûn waard trochbrocht op in omboude skulpefiskersboat, dy't nei in ombocht
troch Harnzer haven koerts sette nei it Waad. De bemanning hie in treflik buffet gearbroud,
en de sfear waard noch ris ferhege troch it muzikale duo Rob du Jardin en Grytsje Kingma,
dy't de dielnimmers safier wisten te krijen dat it âlde
biedwurd "Frisia non cantat" dizze jûn op it oars stille
wetter perfoarst gjin jildichheid hie.
It kongreswykein waard de sneins ôfsletten mei in
oekûmenyske tsjerketsjinst mei ds. Cees Glashouwer en
pastoar Jan Romkes van der Wal. Nei it kofjedrinken wie
der foar de leafhawwers noch in tige slagge stedskuier
troch it histoaryske Harns. En
doe wie dit 25ste kongres, dat yn
syn tema rjochte wie op 'e
takomst, dochs ek wer skiednis
wurden. Wat de takomst oan it
kongres hân hat, is ôfwachtsjen.
Mar hoe dan ek, der bliuwt altyd
wat fan oer. Dy't dêr oan twifelet
soe it boekje ynsjen moatte dat
de sneons oanbean waard troch
drs. Jetze Dykstra, lid fan 'e
Westerlauwerske seksje en yn it
deistich libben argyfynspekteur.
It befettet in ynventarisaasje fan
it argyf fan de Fryske Rie by
Tresoar. De 25 kongressen dy't oant no ta holden binne en it
krewearjen fan de Fryske Rie, binne sa foar de neiteam makliker
tagonklik wurden.
Siebren Dyk

Gerben Gerbrandy,
deifoarsitter

Dielnimmers Ynterfrysk Kongres 2 juny 2012

It Ynterfrysk Kongres 2012 waard mei mooglik makke troch de Provinsje Fryslân, de Fryske Rie, de Ynterfryske
Rie, de Boersma-Adema stifting, de P.W. Janssen‟s Friesche Stichting, de Douwe Kalma Stifting, de gemeente
Harns en de Hervormde gemeente Harlingen-Midlum.
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Iepeningstaspraak Ynterfrysk Kongres 2 juny 2012 (syngroan yn it Dútsk)
Moarn allegearre! Tige wolkom hjir yn de Dom fan Almenum, de Grutte Tsjerke yn Harns
Moarn Friezen en belangstellenden
Moin moin liebe Friesinnen und Friesen von Nord- und Ostfriesland, von Saterland und
Helgoland!
Ik bin Roel Kaastra, foarsitter fan de Fryske Rie en de Ynterfryske Rie.
Tige wolkom, kommissaris fan de keninginne, Jorritsma, Kommissaris fan hast 650.000
ynwenners. Wy wurdearje it dat jo ús aansens tasprekke sille.
Herzlich Willkommen Herr Dieter Harrsen, Landrat des Kreises Nordfrieslands, mit Helgoland
165.000 Einwohner: wir freuen uns auf Ihrem Grussworte.
Ich bedanke mich für die Anwesenheit von Herrn Prof. Dr. Thomas Steensen, Direktor des
Nordfriisk Instituuts in Bräist/Bredstedt
Herzlich willkommen Friesen aus Ostfriesland, Saalterland und Land Wursten, mit 460.000
Einwohner.
Der Direktor der Ostfriesischen Landschaft Dr. Rolf BäreNoard-Fryslânänger hat sich
entschuldigt, krekt as Dr. Piet Hemminga, dy‘t 25 jier sekretaris fan de Fryske Rie west hat.
(Westfries Genootschap, Vertegenwoordigers Colleges B&W uit West-Friesland en van GS
Groningen en GS Drenthe: wol útnoege mar net bywêzich)
Opteld giet it hjir om mear as ien en in kwart miljoen minsken (1.275.000) yn Grut Fryslân.
Mar lang net allegear beskôgje dy har as Friezen, en noch minder prate of fersteane Frysk.
It is hjoed gjin taalsympoasium hoewol’t it wol nijsgjirrich wêze soe te witten hoe ’t dy sifers
feroare binne sûnt it earste kongres, 1925 yn Jever. Op it fêstelân fan East-Fryslân is it Frysk
ferkrongen troch it Leechdútsk, al yn ± 1700. Bekend is dat it yn Harlingerland as lêste brûkt
waard. Dêrom is it nijgjirrich dat wy no dit kongres hâlde yn Harlingen, wêr’t, sa ha ik
ûnderfûn, it Frysk goedwillich oanheard wurdt. Ik bin bliid dat wy hjir sa gastfrij ûntfongen
wurde, en sels de tsjerketsjinst, moarn om healwei tsienen yn dizze tsjerke yn it Frysk hâlden
wurde sil.
Yn it foarste plak moat ik begjinne de provinsje te betankjen dat wy de finansjele stipe dy’t wy
yn de lêste jierren garre hawwe út de 10%-regeling foar dit kongres brûke kinne. En twa
dagen ferlyn krigen wy ek noch in ekstra bedrach tasein. En wy binne bliid mei de stipe fan
de gemeente Harns, de Boersma-Adema Stichting, de Douwe Kalma Stifting en fan P.W.
Janssen’s Friesche Stichting. De oprjochter fan de lêste stifting is berne op Wangereach en
letter Nederlanner wurden. Hy wie in grut filantroop en hat, krekt as letter syn bern, al yn de
19e ieu in protte dien foar de ûntwikkeling fan it Fryske plattelân, fral de earmoede yn
Opsterlân en Skoatterlân bestriden, mar ek in protte jild jûn oan projekten yn East-Fryslân.
Untstean fan de kongressen
Nei 1648, frede fan Münster, is de NL-Dútske grins in wichtige skiedsline wurden tusken de
tsjintwurdige West- en Eastfriezen. East-Fryslân kaam by it keninkryk Hannover ûnder de
greven fan Cirksena mei it Leechdútsk as taal, Noard-Fryslân wie en bleau ûnder Deenske
ynfloed, Hilgelân Ingelsk.
It wie allegear skaat, mar it bewustwêzen fan de mienskiplike oarsprong fan de Friezen
bleau. Dat oppenearre him foaral yn de 19e ieu (Romantyk). Westfriezen gongen nei NoardFryslân en Sealterlân foar de taal. East- en Noard-Friezen kamen yn it Friesch Genootschap
(eigner fan de kolleksje fan it Frysk Museum). Yn de 20ste ieu kamen hieltyd mear
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persoanlike kontakten en kaam der mear gearwurking op it mêd fan taalbefoardering, foaral
fan út ús Fryslân. De Earste Wrâldoarloch makke in ein oan de yntinsive bannen.
Yn de tweintiger jierren wienen der ferskillende aksjes om as minsken út de trije Fryslannen
wer by elkoar te kommen. In dûmny út Jeverlân, Carl Woebcken, naam úteinlik it inisjatyf. Yn
1925 waard it earste Friesenkongress holden yn Jever. Dêr kamen sa’n 67 minsken op ôf, út
alle trije Fryslannen en ek út Butjadingen, Jeverlân, Wûrsten en Grinslân. Yn 1927, yn
Ljouwert, wienen der wol trije kear sa folle, mei in grut tal adillike bestjoerders en
wittenskippers. Op dat kongres hat de kommissaris van Harinxma thoe Slooten pleite foar it
oprjochtsjen fan in provinsjale ûnderwiisrie. Dy is der in jier letter kommen en hjirmei is it
provinsjale bestjoer begûn him aktyf dwaande te hâlden mei de Fryske taal-tematyk.
Op it kongres fan 1937 yn Memelik (NH) is de oanstjit jûn ta it meitsjen fan it lettere
hânwurdboek en it Grutte wurdboek.
En as lêste, op it kongres fan 1930 waard de Fryske Rie oprjochte, om tusken de
kongressen yn de bân te ûnderhâlden. Dy organisaasje wie ien fan de earsten yn syn soarte
om ferbannen tusken folksgenoaten bûten-de-steatsgrinzen-om ta stân te bringen en te
ûnderhâlden.
Noch ien ding oer it tema fan dit kongres. Wy binne der oardel jier ferlyn mei begûn. Sûnt dy
tiid is it yn Nederlân yn ekonomysk opsicht net better op wurden. Yn Dútslân giet it oant no ta
trouwens better. Ien fan de oarsaken fan de resessy, wurdt sein, is it gebrek oan
konsumintenbetrouwen. De minsken hâlde de hân op de knip. En der komme besunigingen
út it lanlike bestjoer wei. Mar as immen nei de TV sjocht of de krante opslacht, is it
allegearre rampspoed. Sa yn de trant fan 0,5% minder pensjoen en ferheging fan de
wurkleazens mei bygelyks 3%. Fierderop yn sa’n meidieling stiet dan it werklike %, dus net
de ferheging. En dan docht bliken dat it wurkleazenspersintaazje yn Nederlân en Fryslân op
ien nei it leechste is fan de Europeeske Uny… En troch foarút te rinnen op besunigings dy’t
net offisjeel oankundige binne troch it ministearje docht efternei bliken dat sommige
gemeenten miljoenen oerhâlde, yn Ljouwert struktureel 6,7 miljoen, mei tank oan de
besunigings op kultuer… Ja, sa rôlet it jild fansels net. Wy prate elkoar de put yn.
Binne der kânsen foar ús Fryslannen? Ik mien fan wol. Mar wy moatte it sels dwaan. It is net
foar it earst dat in kabinet prioriteit jout oan de Rânestêd, sa as it lêsten die. Der is hjir
kreativiteit en inisjatyf genôch. Dêr spilet it heger ûnderwiis in grutte rol by, yn Emden, Lier
en Ljouwert. Ofstudearren fine fakentiids in niche om ynkommen te garjen, as ssp-er begjint
men dan soms mei in pear oaren. Wêrom soene de Bill Gates, de Steve Jobs en de Mark
Zuckerbergs net yn Ljouwert opkomme kinne? En as der jild nedich is foar opskaling, dan ha
wy yn it noarden de NOM. Ik tink dat de oerheden lokale of ynsidintele inisjativen ek de
romte jaan moatte, en planologyske beheinings allinnich oplizze yn regio’s dy’t foar ús
lânskip of natuer wichtich binne om te behâlden. Dus net sjen nei wat net kin, mar nei wat
mooglik is.
Ik ha sein en jou it wurd graach oan de deifoarsitter, Germ Gerbrandy.
(Roel Kaastra)
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Publikaasjes oer it kongres (Nordfriesland-Nordfriisk Instituut, LC en FD):
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Moetings 2012
52e Ynterfryske Boeremoeting
8 oant 11 febrewaris 2012 yn „e omkriten fan it Saterlân yn Dútslân
Wy moasten woansdei 8 febrewaris de middeis om fiif oere yn it “Rathaus” yn Roomelse
(Ramsloh) wêze. Dêr hold boargemaster Hubert Frye fan „e gemeente Saterlân in taspraak.
Wy waarden fan alles gewaar oer it tal minsken yn „e gemeente, oer de ynkomsteboarnen,
godstsjinst, ensfh. Sealterlân skynt it lytste taaleilân yn Europa te wêzen. Nei syn taspraak
waarden wy ferdield oer de ferskate gastgesinnen, ûnder oaren út Roomelse en Strukelje
(Strucklingen). De jûns is by de gastgesinnen trochbrocht en dat wie foar de measten in wat
ynkringender kennis meitsjen mei it Sealtersk (Sealtersk Frysk).
De oare moarns stie “Di Seelter Woain” klear om ús nei Papenburg te bringen. Wy waarden
yn twa groepen ferdield.

De besite fan ús groep oan “Molkerij Engelhof” foel tige yn „e smaak, al wie it wol hiel kâld.
Der waard tsiis makke en de molkeprodukten waarden op gruttere skaal streekrjocht oan „e
klanten ferkocht. Under oaren de Folksweinfabriken yn Emden en de Aldi hearden ta harren
klanten. Wy koene priuwe en ek produkten keapje.
Harren enerzjy krigen hja foar it grutste part fan in eigen BIO-ynstallaasje, dêr „t sy jarre en
mais mingd yn in grutte silo hiene, dy „t in soad gas oplevere. By optimale temperatueren gie
it wol om 700 Euro yn „e moanne.
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Fan de molkerij giene wy nei in kantine fan in tennisklup (yn in eartiidse grutte pleats. Dêr
krigen wy boerekoal op syn Dútsk. It smakke, ek al troch de kjeld, tige.
De middeis hawwe wy in útlis krigen yn „e túnbousintrale, ek yn Papenburg. De oare groep
wie doe nei de molkerij.
In dizze sintrale waard hiel grutskalich soarge foar de ferkeap en it ferfier fan blommen,
planten en griente fan kwekers út de buert. It ferhaal wie eins dat se it leafst sa folle mooglik
deselde produkten hawwe woene, om‟t dat de mooglikheid jout om oan de gruttere saken, as
Aldi, kontinu te leverjen en ek in mear konstante konkurrearjende priis oanhâlde te kinnen. It
wie in hiel grut bedriuw mei instikmannich hallen dy „t yn totaal op mear as 2 bunder
útkamen. De saken giene tink ik, goed, want der stie net folle materiaal op foarrie.
Nei de besite wer nei de kantine, wer ‟t wy in ynkringend humoristysk ferhaal fan de hear
Hövelmann, âld-boargemaster fan Papenburg oanhearre koene.
Dêrnei werom en ús gastfamylje stie al wer ree om us mei te nimmen.
Jûns wer by de famylje. Ite en in tige gesellich petear.
De freeds wer yn „e bus. In besite oan in grut feangebiet stie op it programma. It wie in
ûnderdiel fan “Torfwerk Brinkmann Griendtsveen AG”. Foar us lei in gebiet fan 6 km djip en
14 km breed, allegearre heechfean dat noch ôfgroeven wurde sil. Mei lorrys wurdt de boel
ophelle en nei it bewurkingsplak brocht. Dêr wurdt it ferwurke oant û.o. granulaat. It
poeiereftige fean wurdt wer droege mei gas út in BIO-ynstallaasje. Behalve jarre en mais
wurde hjir ek de boppeste seadden fan de te winnen turf brûkt yn „e ynstallaasje. Al mei al
wer in tige nijsgjirrige ekskurzje.
It middeisiten is yn it doarpskafee fan Skäddel (Scharrel) en smakket wer tige. Frou Fugel
jout as loko-boargemaster wer in taljochting oer de gemeente Sealterlân.
Nei it iten op wei nei de Wasseracht, sokssawat as ús wetterskip. Wy krije in taljochting oer it
bestjoersrjochtelike fûndemint fan dit bestjoersorgaan en ek op de deistige taken wurdt
yngien. Men soe sizze kinne dat de taken net sa folle ferskille fan dy fan ús wetterskip, dus
natoerfreonlike wâlen, muskusrotten, sleatûnderhâld, ensafuorthinne. It liket lykwols dochs
wol as oft it grûnwetterpeil, en de kaden wat minder sintraal yn de deistige wurksumheden
ynkadere binne.
De reis werom nei de gastfamylje duorret dizze kear net lang.
Nei it jûnsiten meitsje wy us ree foar in ôfslutende feestjûn yn Landgasthof Dockemeyer yn
Roomelse. Folksdûnsjen, sjongen, taspraken en foardrachten yn it Sealterfrysk en Platdútsk
binne ûnderdiel fan it gehiel.
Wy geane net al te let mei de gastfamylje wer nei hûs en prate
noch efkes nei.
Al mei al hawwe wy in pear hiel moaie dagen hân.
De oare deis om tsien oere wer yn „e auto op hûs oan.

Anton van der Ploeg, dielnimmer,
mei út namme fan Sjoerd van der Schaar,
foarsitter wurkgroep boeremoeting
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Berufliche Schulen Husum

Moeting jonge agrariërs
Yn 2005 kaam yn Ynterfryske Rie-ferbân it idee nei foaren om njonken in reguliere
boeremoeting ek in moeting op te setten foar jonge boeren. Dat idee waard yn 2006 neier
útwurke. De lânbouskoalle yn Bredstedt (Bräist) en AOC Friesland yn Ljouwert waarden ree
fûn útwiksels meiïnoar oan te gean. Yn 2007 waard de earste útwiksel yn 2008 troch de
ferskate partien neier taret (Friesenrat, Fryske Rie, Lânbouskoalle Bräist en AOC Friesland).
By de earste útwiksel yn 2008 brochten de jonge agrariërs fan AOC Friesland in besite oan
de lânbouskoalle yn Bräist. Foar it ôfreizgjen joech de Fryske Rie yn Ljouwert in
gastkolleezje oer de Fryske Rie en syn tradysjes op it mêd fan moetings, kongressen en
reizen nei Hilgelân oan de jongelju. Dat soe letter in tradysje wurde.
Yn 2009 waard in tsjinbesite oan Ljouwert brocht. Yn 2010 en 2011 waard dy syklus nochris
werhelle, sadwaande wie yn 2012 al wer de 5e útwiksel oan bar. Fan 26 oant en mei 29
maart brocht in klasse fan AOC Friesland in besite oan de lânbouskoalle yn Bräist
(Berufliche Schulen Husum). Der wie in nijsgjirrich programma foar harren gearstald. De
moeting waard mei mooglik makke troch stipe fan AOC Friesland, de Friesenrat, de Fryske
Rie en de NOSPA. Hjirnei it parseberjocht/in ferslach.
18

Junge friesische Landwirte zu Gast in Nordfriesland
5. Jungbauerntreffen in interfriesischer Tradition
Bereits seit 2008 besuchen sich die Landwirtschaftsschüler/innen der Beruflichen Schule des
Kreises Nordfriesland in Bredstedt (Grünes Zentrum) und des westfriesischen AOC in
Leeuwarden (Niederlande) gegenseitig. Beim diesjährigen Treffen vom 26. bis 29. März in
Nordfriesland stand erneut der kulturelle und fachliche Austausch im Vordergrund.
Unterstützt wurde das junge Traditionstreffen durch die NOSPA und den Frasche Rädj /
Friesenrat Sektion Nord.
Der erste Besichtigungstag führte zunächst auf den Osterhof in Galmsbüll zu Wilhelm
Melfsen, der den Teilnehmern einen höchst informativen Einblick in die Erfordernisse des
ökologischen Landbaus verschaffte. Zweite Station machte die Gruppe bei der HAPE-Milch
GbR in Südwesthörn und besichtigte die neue Biogasanlage, die zusätzlich zum mehr als
400 Kopf umfassenden Milchviehbestand und der gewaltigen Photovoltaikfläche ganz neu
entstanden ist. Einmal mehr stellte sich die Frage, wann HArald Freitag und PEter
Carstensen „Nun ist genug!“ sagen werden.
Sehr großen Eindruck auf die jungen Landwirte
machte Bent Lund, der im dänischen
Gammelbyggaard auf einem seiner Höfe eine
Haltung von Milchkühen präsentierte, die man
wohl als First Class bezeichnen kann. Die
Besucher lernten in Bent Lund auch einen
Bauern kennen, der über den eigenen
Tellerrand nicht nur hinaus schaut, sondern
dies auch rundum und mit Blick in die Ferne. Zu
seinen Flächen in Polen fliegt Lund selbst in
seinem eigenen Flugzeug, Beteiligungen
europäischer Landwirte in Afrika und
Südamerika sollen seiner Ansicht nach in
nächster Zukunft keine Ausnahme sein.
Tag 2 der Besichtigungstour hatte als erste Station den Hof von Hans-Martin Hansen in
Vollstedt, ein gewachsener traditioneller Betrieb mit Rinderzucht, Ackerbau und neuer
Biogasanlage. Der umfangreiche Maschinenpark weckte das Interesse der jungen Landwirte.
Die selbstbewusste Äußerung von Hansen, dass er viele Schlepper und Geräte auch
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gebraucht kauft, zeigte den künftigen Landwirten, dass auch ein erfolgreicher Betrieb aus
wirtschaftlichen Erwägungen nicht immer aus dem Vollen schöpfen muss.
Sightseeing in Flensburg mit anschließender Besichtigung der Flensburger Brauerei bildeten
den Abschluss dieses Tages. Frank Nickelsen, Geschäftsführer des Frasche Rädj, ließ es
sich nicht nehmen, nach der Führung durch die Brauerei Informationen zum Thema
„Interfriesische Beziehungen“ beizutragen.
Am Abreisetag begeisterte die
Teilnehmer im Grünen Zentrum
Bredstedt der Vortrag zur
nordfriesischen Geschichte, den Fiete
Pingel vom Nordfriisk Instituut als kurze
Zusammenfassung des Buches „Heimat
Nordfriesland – Ein Kanon der
friesischen Kultur“ hielt.
Letztes Besichtigungsziel nach einer
geschichtsträchtigen Führung durch
Husum war die Friesische Schafskäserei
in Tetenbüll auf Eiderstedt. Monika und
Redlef Volquardsen boten als
Kontrastprogramm Einblicke in Zucht
und Haltung von Milchschafen, die
Molkerei und die Käseherstellung. Nach
einer Verkostung verschiedener Käse und Wurstwaren mit dem „Bioland-Gütesiegel“ nahm
vielleicht der eine oder andere künftige Landwirt ein Fünkchen Erkenntnis mit nach Hause,
dass bei der Produktion von tierischen Lebensmitteln auch andere Wege als die
herkömmlichen beschritten werden können.
Bevor sich die Gruppe auf den Heimweg machte konnte Erk Hassold als Vorsitzender des
Friesenrates Sektion Nord erneut zufrieden feststellen: „Die Teilnehmer der über ein halbes
Jahrhundert veranstalteten interfriesischen Bauerntreffen sind in die Jahre gekommen. Umso
mehr funktioniert das Jungbauerntreffen nicht nur als eine Art Fortbildung, um unsere
Wirtschafts- und Agrarkonzepte kennen zu lernen. Die Tradition interfriesischer
Begegnungen wird neu belebt und in die Zukunft fortgeschrieben.“

Ferslach Ynterfryske Frouljusmoeting fan 12 oant 15 septimber 2012 yn Leer (Lier),
East-Fryslân
Woansdei 12 septimber.
De groep út Westerlauwersk Fryslân bestie út 15 froulju (4 auto‟s). Wy kamen om 14.30 oere
yn Súdbroek byelkoar. Nei in bakje kofje of tee rieden wy meiïnoar nei Leer (Lier). Fan 16.00
oere ôf wie der ynrin fan de dielnimmers yn de “Kaisersaal” fan it Rathaus midden yn de âlde
Altstadt . De auto‟s koenen wy flakby op de “Bleiche” parkearje.
De 10 froulju út Noard-Fryslân sieten der al doe‟t wy kamen. Sy wienen mei de trein kaam.
Wy waarden ûntfongen troch boargemaster Wolfgang Kellner, Menna Hensmann fan it
stedsargyf Lier en Gerhard Cordes, foarsitter foar de Freese Raad. De boargemaster fertelde
ús oer de skiednis fan Lier en Menna Hensmann fertelde ús wa‟t Wilhelmine Siefkes wie en
wat sy foar East-Fryslân betsjutten hat.
Sa sei de boargemaster dat de bou fan it Rathaus fêststeld wie foar it jier 1887, mar yn 1894
koe it pas boud wurde om„t der doe út in neilittenskip 160.000 goudmarken beskikber kamen.
De arsjitekt is de ferneamde Henrici út Aken. It is in prachtich gebou. Al foar Kr. wennen der
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minsken op de rivierkant fan de Leda. Se kinne út boaiemfûnsten opmeitsje dat der hannel
west hat mei de Romeinen. Oan de ein fan de 8e ieu kaam Liudger yn opdracht fan Karel de
Grutte nei Fryslân om de Friezen te bekearen en hy stifte yn 791 de earste kapel yn EastFryslân op de eastkant fan de Eems (Iems) by de Plytenberg. De kapel hat yn de
reformaasje yn 1520-1530 tsjinst dien as tsjerke foar de Luteranen en de Reformierten; yn
1675 krije de Luteranen in eigen tsjerke (sûnder toer), de Reformierten hâlde de Liudgertsjerke dy‟t in pear kear fergrutte is. Yn 1785, as der in hiele nije tsjerke komt, wurdt de
Liudgertsjerke ôfbrutsen. De Kripte is noch oerbleaun en is te besjen. Tusken de Liudger
kapel en de Leda ûntstie in doarpke. It wienen boeren en fiskers.
Lier wie kaam ûnder it Bisdom fan Münster. Doe‟t dy macht minder waard, kamen de
Haadlingen oan „e macht; in pear nammen binne Ukena en Cirksena. Ut dy tiid stamt de
Hardenwijkerburcht. Yn 1508 kriget Lier merkrjochten en wurdt in Flecke. Op 16 oktober is
noch altyd de Gallimarkt (neamt nei St. Gallus). De hannel komt ta bloei, foaral de hannel yn
lânbouprodukten. Yn de omjouwing fan Lier wurdt ek flaaks ferbout en der komme
linnenweverijen.
Der komme flechtlingen út de Nederlannen, dat binne bekwame ambachtslju; dy nimme
kennis en jild mei en foaral de linnenweverijen komme ta bloei. It linnen út Lier is fan hege
kwaliteit en giet de hiele wrâld oer. De hannel mei Nederlân groeit ek.
De Reformierten wurde en binne ryk en nimme de macht yn hannen. Sy rjochtsje in earmhûs
op en yn 1584 komt der in Latynske skoalle. Ubbo Emmius is ien fan de rektoaren.
Yn 1600 hie Lier 3000 oant 3500 ynwenners. It wie grutter as de stêden Aurich, Norden en
Essen. Lier ûntwikkelet him de kant fan de Leda út en doe‟t de Waach (yn besit fan de
Reformierten) ferhuze nei de Leda begjint Lier him as havenplak te ûntjaan.
Yn 1744 komme Lier, en East-Fryslân, by Prusen en no komt der frijheid fan godstsjinst. De
Menisten krije in tsjerke, de Joaden kinne yn Lier wenje en de Roomsken krije ek in eigen
tsjerke.
De hannel oer de Iems wie foar de Flecke Lier dreech. E
mden hie de macht oer de mûning fan de Iems. Mei stipe fan kening Friedrich de Grutte
wurdt yn 1749 de macht fan Emden yndamme en kin de hannel oer see hin ûntjaan.
Yn 1806 is de oprjochting fan it tee- en hannelshûs Bünting. No in grutte ûndernimming mei
in 9000 arbeidsplakken. Mei de linnenyndustry giet it wat minder, de produksje is te djoer, en
de wevers sykje in oar ambacht. Der komt û.o. kleanyndustry, jeneverstokerijen, brouwerijen,
in lymfabryk, sjippeyndustry en in learloaierij.
Der komt in koarte Frânske tiid 1808, de hannel bloeit op, de haven wurdt grutter makke. Yn
1813 is der in koarte Prusyske tiid, dan komme sy by Hannover.
Yn 1823 kriget Lier stedsrjochten. It stedswapen is fan 1861. Stadich nimt de stêd de
skoallen en de Waach oer fan de tsjerken.
Yn 1856 kriget Lier in treinstasjon oan it spoar tusken Emden en Rheine. De boekdrukkeunst
komt ek op. Der ferskine kranten en boeken.
Yn 1866 hat Prusen de macht wer .De Joaden en de Minnisten krije boargerrjochten en yn
1885 wurdt de Synagoge boud. Der komt mear ûnderwiis foar famkes. Yn de Hannovertiid
wie der in Roomsk Sikehûs boud, yn 1872 kaam der in Evangelysk Sikehûs. Lier groeit troch.
Fan 1900 oant 1903 wurdt de slûs boud, dy‟t de haven fan Lier ôfslút fan de Leda. Yn 1920
komme der grutte bouwurken op it skiereilân yn de haven. Yn 1933 komt de flagge fan it
Nasjonaal Sosjalisme op it Rathaus te hingjen en brekke der foar guon ynwenners fan Lier
minne tiden oan. Lier is de oarloch goed troch kommen
allinne op de ein fan de oarloch hawwe der noch
bombardeminten west. Nei de oarloch moast der plak fûn
wurde foar in protte flechtlingen dy‟t út de eastlike
Dútslannen kamen. Tusken 1945 en 1950 is it
ynwennersoantal fan 14.200 nei 20.700 gien. Yn 1950
kriget Lier in nij stedswapen.
Nei 1968 komme de lytse plakjes sa as Leerort, Bingum,
Nüttermoor, Hohegast, Logabitum, Nettelburgdy, by Lier en
it ynwennersoantal is no om-ende-bij 30.000.
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It Rathaus is hielendal restaurearre en yn de grutte “Kaisersaal” is de âlde muorre wer yn de
orginele steat brocht.
Lier stiet no bekend om de rederijen dy‟t om de haven hinne steane. Grutte kantoaren dy‟t in
protte yndruk meitsje. Der binne wol ûngefear 16 reders dy‟t harren haadkantoar yn Lier ha.
Menna Hensmann
Nei in bakje tee, dat foar ús op „e tafel stie, fertelde Menna Hensmann fan it stedsargyf fan
Lier ús wat oer it libben fan Wilhelmine Siefkes.
Foardat it Nasjonaalsosjalisme de macht yn Lier oernaam, wie
Wilhelmine ûnderwizeres en polityk aktyf by de Sosjaal
Demokraten. Sy wie skriuwster fan û.o. berneboeken yn it
Platdútsk en hat de mearkes en sagen fan it Dútsk nei it
Platdútsk oerset omdat sy ûntdutsen hie dat de folkstaal de bern
better oanspriek. Sy kaam op foar de bern en frouwen fan de
arbeiders dy‟t sûnder wurk sieten. Har heit hie boer en brouwer
west yn Lier; sy wennen yn de “Goldene Kuh” yn de
Rathausstrasse. Yn 1933 krige sy ûntslach en mocht neat mear
skriuwe ûnder har eigen namme. Nei de oarloch hat sy net wer
foar de klasse stien, mar hat har talein op it skriuwen. Sy is
eareboarger fan Lier wurden en earelid fan it “Grunniger
Genootschap”. Yn 1984 is sy yn Lier ferstoarn. Yn it Rathaus
binne twa Wilhelmine Siefkes-keamers. Ien dêr‟t har
boekekasten mei boeken stean en ien dy‟t ynrjochte is as har sitkeamer.
Gerhard Cordes.
Ut namme fan de Friesenrat Sektion Ost, op syn Seatelfrysk “Fräiske Räid”en yn it Platdútsk
“Freeske Raad”, ferwolkommet foarsitter Gerhard Cordes ús en betanket de boargemaster
en Menna foar de moaie lêzings.
Alle gastfrouwen wienen yntiid ek oankaam. Foardat wy nei de gastadressen gienen,
koenen wy noch efkes yn de keamers fan Wilhelmine sjen. Doe gie elts in kant út.
Tongersdei 13 septimber.

Om 10.00 oere wie elts wer presint
by de treppen fan it Rathaus.

Gerhard Cordes hie in fotograaf fan de krante optrommele om in moaie foto fan ús allegearre
te meitsjen. De gastfroulju wiene der ek by dat we hienen in groep fan mear as 35 persoanen.
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Oanslutend krigen we in saakkundige rûnlieding troch de âlde stêd en de Minnistetsjerke.
Der wienen twa gidsen: in Hollânsk- en in Dútsktalige. De groep koe dus yn twaen dield
wurde. Wy kuieren earst by de haven del. Seagen ferskillende kantoaren, de âlde Waach dat
no in restaurant is, de moaie âlde geveltsjes fan de huzen fan de rike Reformierten, dy‟t alle
rjochten hienen om gebrûk meitsje te kinnen fan de Waach en oare privileezjes. Wy seagen
it hûs fan de fam. Vissering mei it wapen: in fisk mei in ring yn de bek. Yn dat hûs mei
pakhús sit no in grutte wynhannel. We besjogge it Minniste tsjerkje, fan binnen hielendal
rjemme-wyt opferve en mei goudkleurige ornaminten fersierd. Wy dwale wat troch de lytse
strjitsjes mei de moaie hûzen, rinne by de “Haneburg” (1570) del, komme by de Reformierte
tsjerke mar kinne der net yn; spitich, en komme út by de “Bleiche” it parkearplak dat eartiids
de bleek fan de linnenwevers wie.
Om healwei ienen stie der yn it “Klottje-Huus”, in waarm miel klear. Dat smakke bêst, want
elk hie wol sin oan wat.
Om 14.00 wie der in rûnfeart troch de haven mei de boat “Koralle”. Dat wie tige nijsgjirrich.
Op it skiereilân stean tige grutte, hege en nije gebouwen. Guon binne foar bewenning mar de
measten binne kantoar. By d kant lâns leinen in pear grutte seesleepboaten. Wy farre by de
histoaryske haven mei de âlde boaten del en sjogge ek in nije jachthaven mei boatebou en
boateferhierbedriuwen en in helling foar lytsere skippen.
Mei in grutte bocht komme wy yn de wurkhaven. Wat daliks opfalt, is in grutte ferwurking fan
âld wytguod (kuolkasten en waskmasinen enshf.) De ûnderdielen wurde sortearre en sa
bewurke dat it lytse pakketsjes wurde, klear foar wergebrûk. Der is in helling foar tige grutte
koasters. De helte fan in nije koaster wie al klear. Yn de grutte hal wiene se mei it folgjende
diel dwaande. It lêste stik fan it eilân yn de wurkhaven wie in grut stienneferwurkingsbedriuw.
Der leinen wol 20 grutte bergen mei alle soarten fan stienen klear om snien, meald of oars
bewurke te wurden.
15.00 oere: teedrinke yn in gesellich teehûs. Tee op syn Eastfrysks. Wy krigen der in lekker
stikje gebak mei slachrjemme by. Hearlik!
Freed 14 septimber.
10.30 oere sammelje by it Rathaus en wy rinne mei-elkoar nei it “Bünting Teemuseum”.
De minsken fan de firma Bünting geane sels nei de teeboeren ta om de tee keapjen. Se
sjogge nei it ras, hoe is it bedriuw, en komt it jild wol by de goeie persoanen. Der binne in
protte soarten en al gau meitsje sy ús dúdlik dat krûdetee gjin tee is. It moaie East-Fryske,
mei de hân beskildere, roazeservys stiet op de tafels klear. Wy krije útlis hoe‟t wy teedrinke
moatte. Wy meie net oan de leppeltsje komme. Dat leppeltsje is om oan te jaan datst gjin tee
mear hoechst. Earst in klûntsje sûker yn it kopke dwaan, dan de tee ynjitte en dan linksom
de rjemme lâns de sydkant fan it kopke jitte. De firma hat hearlike tee. Wy krije der in lekker
stikje krintebôle mei bûter by.
Boppe op souder is in film oer de oprjochters fan it bedriuw en in lyts teemuseumke. Under is
in samling teeservizen en in winkeltsje.
Middeis wienen wy frij om te dwaan wat wy woenen. It waar wie wat wiet, dat trof net sa bêst.
Jûns waarden wy om sân oere ferwachte yn Central-Hotel Lier, oan de Pferdemarktstrasse,
foar de slotjûn. De gastgesinnen wienen ek útnoege, dus it sealtsje siet aardich fol. Der stie
in rinnend buffet foar ús klear. Der waarden betankjes
útsprutsen en kadootsjes útdield.

In ferhaleskriuwster lies foar út eigen wurk yn it Platdútsk en
ús groep hat in stikmannich Fryske ferskes songen. Wieke de
Meer en Geartsje de Beer hienen harren lûkharmoanika
meinaam. Al mei al in gesellige jûn.
Sneon 15 septimber.
We setten om tsien oere útein mei kofjedrinken yn “Schöne
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Aussichten” oan de binnenhaven fan Lier. Nei wat broadsjes en noch in gesellich gepraat
moasten wy ôfskied fan elkoar nimme. De Noard-Friezen moasten wer mei de trein en wy
setten ôf yn de auto‟s. Twa auto‟s binne nei hûs riden en twa ha noch sjoen by de mega
winkel “Famila”.

Jeltsje van der Mei,
foarsitter wurkgroep frouljusmoeting

Ynterfryske Bestjoerdersmoeting 28-30 septimber 2012
It tema fan ús moeting wie: Mear mei it Waad. Wy hawwe dy moeting fan de trije Fryslannen
betocht en útwurke yn Dongeradiel en Skiermûntseach.
Der is alle war dien om in oantreklik program te meitsjen dêr‟t minsken op ôfkomme woenen,
omdat it nijsgjirrich like te wurden en it úteinlik ek wurden is. Der moat wol ôfgryslik oan
lutsen wurde om de bestjoerders op sa‟n wykein te krijen. Benammen ha ik ekstra mails nei
Noard- en East-Fryslân stjoerd om der foar te soargjen dat it echt in Ynterfrysk kongres
wurde soe.
Mar net alle Fryske gemeenten stjoere in ôffurdiging en dan moat men it suver ha fan
persoanlike kontakten om guon oer de streek te heljen. Ik ha my ôffrege oft wy hjir mei troch
gean moatte as der noch minder gemeenten komme, want de grutte gemeenten litte it yn alle
gefallen ôfwitte.
Meielkoar hawwe der no sa‟n 50 minsken meidien oan ien of mear ûnderdielen fan it
program. Op de foto de dielnimmers oan it
sneonsprogramma foar it gemeentehûs fan
Skiermûntseach.
Ik rin efkes troch it program hinne.
Freed 28 septimber: Untfangst fan de
dielnimmers yn it restaurant fan Esonstêd by De
Skâns.
Dat is in moaie lokaasje, apart foar lju dy‟t it net
kenne en it slút moai oan by ús tema. Nei in
ynlieding fan parkmanager Jousma ha wy dêr
ek ús mienskiplik diner.
Nei it iten earst in wolkom fan de foarsitter fan
de Fryske Rie, Roel Kaastra, en dan noch twa
nijsgjirrige ynliedings: ien fan boargemaster
Marga Waanders fan Dongeradiel oer
rekreaasje en toerisme yn har gemeente en ien
fan Khoji Wesselius oer it tema Waddenland van overvloed.
Dy lju dy‟t bliuwe te sliepen, krije in plak – mei oaren – yn ûnderskate húskes op it park en
dreame dat se yn Amsterdam sitte.
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Sneon 29 septimber.
Nei it brea-iten yn de húskes mei de
Esonborg nei Skiermûntseach dêr‟t
boargemaster Sjon Stellinga ús ûntfangt yn
it gemeentehûs en fertelt oer de problemen
en mooglikheden fan dit eilân. Wy ite in
brochje by Hotel Van der Werff en krije dan
in lêzing fan Albert Postma op it
gemeentehûs. Hy is dosint oan Stenden
University en praat oer de bûtenlânske
merkpotinsjes fan it toeristysk produkt yn
Noard-Nederlân mei de klam op it
Wrâlderfgoed Waadsee.

Dan mei sinneskynwaar op de fyts dat wrâlderfguod
ferkenne en dêrnei bringt de boat ús wer werom yn
Esonstêd.
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De dei wurdt ôfsletten yn Hotel Restaurant De Abdij fan Dokkum mei in diner en muzyk fan
Ankie en Nanne.

Snein 30 septimber wurde wy moarns om 10.00 oere wer op de Grote Markt yn Dokkum
ferwachte foar in ûntfangst mei kofje yn de Bonifatiuskapel, folge troch in stedskuier. Nei de
lunsj op it gemeentehûs giet elk wer ûnderweis nei syn eigen hûs yn
syn eigen Fryslân en nei de folgjende Ynterfryske
bestjoerdersmoeting.

Douwe Willemsma,
foarsitter wurkgroep bestjoerdersmoeting

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 Anton van der Ploeg, of earste ferfanger Siebren
Dyk, de gearkomsten. 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.
26

Yn 2012 wiene der trije gearkomsten. De wichtichste saken dêr‟t oer sprutsen is, binne:
-It útwikseljen van ideeën mei foarsitter Marieke Jansen fan it “Committee of Experts” fan de
Rie fan Europa oer it belied fan it regear oangeande de Fryske taal;
-It yn gearwurking mei Nedersaksyske organisaasjes ferstjoeren fan in brief oer it
hanthavenjen fan it Europeesk Hânfest en de Taalwet.
Fierders is by in besite oan it Huus van de Taol yn Beilen ynformaasje krigen oer it
krewearjen foar it Drintsk en yn Swol is útlis jûn oer de fuortgong en aksjes oangeande de
statusferheging fan it Nedersaksysk yn diel III fan it Europeesk Hânfest.
Yn it Nije Fries Museum hat “Fryslân Connected” op 28 septimber, yn gearwurking mei
Mercator en Liet International, in “ walk-in event” organisearre. Dat barren gie oer
meartaligens en kultueruterings en wie opset yn it ramt fan 10 jier Liet International en 25 jier
Mercator. Dêr joech ûnder oaren in fertsjintwurdiger fan Asturië yn Spanje útlis oer de
praktyksitewaasje oangeande it Asturysk.

Anton van der Ploeg,
fertsjintwurdiger Fryske Rie yn NK EBLT

Tresoar
Yn 2011 is Tresoar úteinset mei it opstellen fan in ynventaris van it argyf fan de Rie, fan it
ûntstean oant likernôch 2005. Yn 2012 is it slagge de ynventaris klear te hawwen en it is
oanbean op it Ynterfrysk Kongres yn Harns.
FYK / Ried fan de Fryske Beweging
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 joech
ôfrûne jier swierrichheden en wurdt op „en nij besjoen. De
gearwurking mei it FYK smiet op „en nij goede kontakten en
gearwurking op.
Moeting fan de Friezen by de Upstal(s)beam
Yn de Midsieuwen troffen de fertsjintwurdigers fan „e sân
Fryske Seelannen (frije lânsgemeenten) inoar ienris yn it jier
op de tiisdeis nei de Pinkster by de Upstal(s)beam by Auerk
(Aurich-Rahe) yn East-Fryslân (Dútslân). Se soargen foar
de rjochtsfrede en redendielden oer mienskiplike belangen.
Sûnt dy tiid jildt dat plak foar de histoarikus Ubbo Emmius
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en gâns oaren as it „alter fan de Fryske frijheid‟. Sûnt 2004 hat it Friesisches Forum dy
tradysje wer oppakt en organisearret by dy Upstal(s)beam in feestlike betinking foar alle „frije‟
Friezen út Nederlân en Dútslân. Dêrby wurde net allinnich histoaryske foarfallen betocht, mar
ek neitocht oer de betsjutting dy‟t sa‟n tradysje foar de hjoeddeiske Fryske mienskip hat.

Op 29 maaie 2012 om 18.00
oere wie it wer safier.
Saapke Miedema, Anton van
der Ploeg en
Sytze T. Hiemstra
fertsjinwurdigen de Fryske Rie
by dy moeting. Arno Ulrichs
(Friesches Forum) prate de gearkomste linich en meinimmend oaninoar. Boargemaster
Heinze-Werner spriek in hertlik wolkomstwurd. Frou Meta Janssen-Kucz lei yn har taspraak
in brêge tusken Fryske skiednis en de betsjutting dêrfan foar it no. It muzykgroepke
Dornenauge út Emden spile foar, tusken en nei de bedriuwen midsieuske muzyk.
Der hong in noflike sfear op it iepen plak tusken de beammen en wy troffen dêr Friezen út
alle trije Fryslannen. Goed om de ynter-Fryske kontakten nij libben yn te blazen, in pypfol te
praten en ôfspraken te meitsjen. Nei 19.00 oere koe der neipraat wurde yn kafee-restaurant
Kukelorum, in heale kilometer fierderop oan it Ems-Jade-kanaal. Dêr koene wer nije bannen
smeid wurde mei de Westerlauwerske, East- en Noard-Fryske besikers. Wy hawwe aardich
wat bekenden sjoen. Bygelyks Margret Aden, learares oan de Grundschule Wallinghausen
yn Auerk. De kontakten mei har hawwe laat ta besiten fan EastFryske learkrêften oan ús Fryslân en kontakten mei de provinsje
Fryslân. Mar ek dr. Oebele Vries, in trouwe besiker fan dizze moeting
(diskear sûnder syn Grinzer studinten Aldfrysk), en dr. Marron Ford,
grut kenner fan it Sealter Frysk of Saterfreesch, wiene fan de partij.
Takom jier der mar wer hinne. Wa folget?
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
Yn 2012 kaam de Fryske Rie foar promoasjedoelen mei in fernijde ynformaasjefolder.
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4.

Organisaasje
It bestjoer fan de Fryske Rie (tagelyk seksje West fan de Ynterfryske Rie) hie yn 2012 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 (giet ôf op 31 desimber 2012).
* 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 2012 fiif kear gear west, nammentlik op 23 febrewaris, 23
maart, 18 april, 5 septimber en 15 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 2012 twaris byinoar west. De gearkomsten
wiene op 17 maart en 13 oktober yn Oyten.
De jierlikse miene gearkomste waard op 1 juny holden yn Harns.
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De gearstalling fan it Deistich
Bestjoer fan de Ynterfryske Rie
yn 2012, f.l.n.r.:
Roel Kaastra, Saapke Miedema,
Erk Hassold, Frank Nickelsen*,
Ilse Johanna Christiansen,
Gerhard Cordes und Georg
Pahl.
*dielnimmer (Geschäftsführer NoardFryslân)

6.

6.

Susterorganisaasjes
De seksje East wie yn 2012 sa gearstald:
* Gerhard Cordes, foarsitter
* Dieter Baumann, fise-foarsitter
* Volker Landig
* Uta Mansholt
* Wolfgang Meiners
* Dieter Ostendorff
* Georg Pahl
* Arno Rademacher
* Arno Ulrichs
Geschäftsführerin: fakatuere
De seksje Noard wie yn 2012 sa gearstald:
Vorstand:
* Erk Hassold, foarsitter (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesischen Verein)
* Inken Völpel-Krohn (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
Foar fragen kin elts, dy't der belang by hat, terjochte by Saapke Miedema,
fryskerie@gmail.com
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