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1. Ynlieding 

Yn 2013 waard wer wurke oan de doelen út it karbrief sa as neamd op side 7. 

Yn dit jier waard foar it earst út namme fan de Fryske Rie in Ynterfryske reis nei de 
Friezetsjerke yn Rome organisearre.  

Njonken de reguliere útwiksels fan de beide boeremoetings, is yn 2013 de trijejierlikse 
Friezereis nei Hilgelân ek wer holden.  

Beskriuwings fan dy eveneminten fine jo fierderop yn dit jierferslach. 

Itselde jildt ek foar de bestjoerswiksels yn it ôfrûne jier. 

Ut namme fan de Fryske Rie, 
Anton van der Ploeg, skriuwer 

Aldegea, 7 april 2014 

 

 

Sekretarisfûgel (Sagittarius serpentarius) 
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2. Fan de foarsitter 

In protte wurk en de oanbesteging 

Koart oer it earste punt, de subsydzje-oanfraach by ús fêste subsydzjejouwer. De betingsten 

om yn de rinnende budzjetperioade foar 2014 it al fêststelde maksimale foarskot-

subsydzjebedrach tawiisd te krijen, binne feroare. It moat getten wurde yn trije foarskreaune 

‘formats’. Op himsels is dat gjin probleem. Mar ien en oar is sá yngewikkeld, dat de jurist en 

de akkountant fan de Fryske Rie absolút net begriepen wat der mis wie mei de oanfraach. It 

is in healjier nei de oanfraach en nei in grut tal amtlike kontakten wol yn oarder kommen mar 

as alle kosten fan de oanfraach oan ús kant yn rekken brocht wurde soene, dan is der fan it 

subsydzjebedrach fan € 4343 neat mear oer. Noch ôfsjoen fan de amtlike kosten ... 

 

It oanfreegjen fan subsydzje is as rinne jo yn in labyrint. Hjir it labyrint fan Kreta  yn de S. 

Michele Maggiore, Pavia, 12
e
 ieu. Midden boppe yn dit fliermozayk sit Annus mei de wrâldbol 

en de skepter en njonken him de moannen fan it jier (foto nommen op de Rome-reis fan de 

Fryske Rie). 

It twadde punt dat opfoel, is dat de provinsje in ambisjeuze nota (‘Grinzen oer’) fêststeld hat. 

Dêr steane de kulturele doelen yn dy’t realisearre wurde moatte. Op grûn fan it saneamde1-

july-brief moast ús subsydzjeoanfraach oanjaan hoe’t ús aktiviteiten oanslute by beskate 

doelen út ‘Grinzen oer’. En de subsydzjebeskikking heakket dêr dan op yn troch it foldwaan 

oan de oanbelangjende notadoelen te keppeljen oan de fêststelling fan it subsydzje. 

Wat is hjir feitlik oan de hân? De subsydzjejouwer wol beskate doelen berikke. De 

subsydzjeûntfangers, dy’t op grûn fan harren statuten beskate aktiviteiten ûndernimme, krije 

tenei allinnich subsydzje as se har aktiviteiten oanpasse oan de doelen dy’t de 

subsydzjejouwer berikke wol. 
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De subsydzjejouwer kin, of wol, dy doelen sels net troch eigen wurksumens berikke. Dan is 

de meast foar de hân lizzende oplossing in oanbesteging út te skriuwen. Mar der is 

tsjintwurdich in tendins by de oerheden waar te nimmen om it berikken fan doelen troch 

subsydzje  foar elkoar te krijen. In foarbyld op wat gruttere skeal is de subsydzjeferliening op 

de produksje fan wynelektrisiteit om  de CO2-emisje werom te bringen. Dêrneffens is de        

€ 4343 foar ús organisaasje dus wol hiel lyts. En de Fryske Rie docht syn aktiviteiten ek net 

om der sels better fan te wurden, lykas de enerzjymaatskippijen en harren oandielhâlders dat 

wol dogge. 

Mar hawar, wy dogge ús wurk mei nocht, foar de (ús) Friezen en har taal en kultuer. En wy 

binne ek bliid mei it subsydzje, mar makliker is it der net op wurden. 

Wy komme der mei-inoar wol út.  

Dizze primordiale ikebeamtûkjes hawwe it net 

rêden. 

 

 

 

 

 

De Fryske Rie hat yn 2013 in goed jier hân, wat aktiviteiten oanbelanget 

De dielnimmers oan de boeremoeting yn Fryslân besochten plakken en ûndernimmers fan 

Noard oant Súd, mei in útstapke yn de Noardeastpolder. En der wie in rûnlieding 

Provinsjehûs, mei in petear oer de guozzeproblematyk by ús en yn East- en Noard-Fryslân, 

mei deputearre Kramer. 

It ‘Friezedroapen’ dat om de trije jier holden wurdt op Hilgelân, waard troch ús kulturele 

ynbring opfleure troch optredens fan de Boalserter Skotsploech en it sjong- en muzykduo 

Nanne Kalma en Ankie van der Meer. Dêr wie in protte belangstelling foar, yn de 

Nordseehalle en op it sintrale plein. 

De reis by âlde paden lâns nei Rome hat nei in lange tarieding fan ’t jier west. It wie tige 

slagge, mei it maksimum tal dielnimmers út de trije Fryslannen. Der wiene gelearde en oare 

saakkundigen mei. De bertedei fan patroan St. Migyl fan de Friezetsjerke waard bywenne, 

mei in moeting mei âld-kommissaris Nijpels en syn stiftingsbestjoersleden. Der wie in 

moeting mei kardinaal Simonis, mar de paus krigen hja allinnich út de fierte wei te sjen. De 

haadlieder, âld-pastoar Jan Romkes van der Wal, toande ús syn parate kennis oer foaral de 

plakken ûnderweis nei Rome ta, dêr’t Friezen in wichtige rol spilen, en  de midsieuske 

kristianisearring fan ús streken, mei Plektrudis en keizer Theophanu (♀), Liudger en Redbad. 

It arianisme kaam oan bod en de noch besteande ynfloed dêrfan op de tsjerkebou yn Fryslân 

en Lombardije. 

In ferslach fan alle moetings, ek de jongereinmoeting, stiet fierderop. Ut it Hollânsktalige 

ferslach fan de ‘Jonge- boeremoeting’, skreaun troch inkelde dielnimmers, docht bliken dat 

der noch in protte wurk is foar de Feriening Frysk Underwiis, dêr’t de skriuwer fan yn ús 

bestjoer sit ... Mar wy binne der wiis mei dat se oan ien fan de moetings dielnimme en sa yn 

kontakt komme mei Friezen oer de grinzen hinne en harren taal en kultuer. 
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Heuchlik nijs út East-Fryslân foarmen de plannen fan de Ostfriesische Landschaft en de stêd 

Auwerk om it tinkplak fan ús ‘Fryske Frijheit’ yn Nahe, de Upstalbeam, op te wurdearjen. 

Der is in begjin makke mei it meitsjen fan in mienskiplike (Ynter-)Fryske skiednisproduksje 

foar it ûnderwiis, foar alle Friezen. De boarne dêrfan is de Ynterfryske Wurkgoep dy’t yn 

2010 op Hilgelân begûn is. Op de Hilgelân-manifestaasje 2013 kaam it ta konkrete stappen. 

Twa bestjoersleden fan de Fryske Rie hawwe dêr in wichtige rol yn. It resultaat moat yn 2018 

ree wêze, as bydrage foar it projekt KH’18. 

De gearstalling fan it bestjoer is yn 2013 feroare. Nei acht jier fruchtbere gearwurking is 

skriuwer/ponghâlder Saapke Miedema ôfgien. De Fryske Rie hat no in nije skriuwer én in nije 

ponghâlder, sjoch www.fryskerie.nl Stifting Fryske Rie. 

Tjallien Kalsbeek moast har funksje opjaan yn ferbân mei oar wurk. De Rie soe graach noch 

in jonger persoan as bestjoerslid ferwolkomje om har of him yn te setten foar de (Ynter-) 

Fryske jongerein. Wa? 

Ek posityf: op nei de takomst!  

De Fryske Rie hat de iepening fan it Seelterfraiske Kulturhuus 28 april, bywenne. It 

Kulturhuus is in moai inisjatyf, foar in grut part betelle troch ‘Berlin’. 

Yn tsjinstelling ta de Ostfriesische Landschaft hat it East-Fryske Friesisches Forum troch in 

parseberjocht oanjûn it Fryske provinsjale inisjatyf en de oanwizing fan Ljouwert ta Kulturele 

Haadstêd 2018 te ferwolkomjen: 

„Das in Ostfriesland beheimatete Friesische Forum freut sich über die Auszeichnung 

Leeuwardens: „Mit dieser Entscheidung bieten sich große Chancen. Bis 2018 und darüber 

hinaus wird sich die friesische Hauptstadt Leeuwarden einer besonderen Aufmerksamkeit in 

Europa sicher sein können. Wir gratulieren Leeuwarden und insbesondere der friesischen 

Kulturministerin Jannewietske de Vries, die sich gegen alle Zweifel durchgesetzt hat“ sagte 

der Vorsitzende des Friesischen Forums, Arno Ulrichs aus Simonswolde. Ministerin de Vries 

hatte in 2011 bei der traditionellen Kundgebung zu Pfingsten am Upstalsboom in Aurich-

Rahe für die Unterstützung auch der Ostfriesen für die Nominierung Leeuwardens geworben. 

Das Friesische Forum will die Auszeichnung Leeuwardens nutzen, um die Chancen zu 

nutzen, die sich aus der größeren Aufmerksamkeit für die friesische Kultur ergeben. „Das 

sollte eine Herzensangelegenheit für alle bewußten Friesen und die friesischen 

Kultureinrichtungen sein“, so Ulrichs.“ 

 

Nei dit sitaat noegje ik jo, lêzer, út om fierder te lêzen yn ús jierferslach. 

 

Roel Kaastra, foarsitter. 

http://www.fryskerie.nl/
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3. Doelstellings en maatskiplike ynbêding 

 

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 doel is utwurke yn in beliedsplan, te witten it  Beliedsplan 2013/2016. Mear ynformaasje 

dêroer kin fûn wurde by: www.fryskerie.nl/ ANBI. 

Bestjoer 

It bestjoer is gearstald út fertsjintwurdigers fan it ûnderwiis, de Feriening fan Fryske 

Gemeenten, de Federaasje fan Fryske studinteferieningen, de Fryske Rie fan Tsjerken, de 

lânbou-organisaasje LTO-Noord, de frouljusorganisaasjes en de Fryske Akademy. 
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4. Produktferslach 

Aktiviteite-aginda 
 
De (Ynter)fryske 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 fan de Fryslannen. Yn 2012 wie it Ynterfrysk Kongres 
sûnt njoggen jier wer yn Fryslân. Yn 2015  sil it kongres op Söl (Sylt) holden wurde. 

 It ‘Friesendroapen’ (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 
en hat yn 2013 wer plakfûn. 

 De reguliere útwikselings; moetings fan de beropsgroepen dy’t yn de Fryske Rie 
fertsjintwurdige binne, ôfwikseljend yn ien fan de trije Fryslannen. It ôfrûne jier binne, de 
boeremoeting en de jonge boeremoeting yn Fryslân holden. Fierderop kinne jo de 
ferslaggen lêze. 

 
Moetings 2013 

 Tradisjonele Friezemoeting fan 24 oant 26 maaie 2013 op Hilgelân 

Dy moetings wurde om de trije jier holden. Freedtemoarn om healwei fiven wie it wer safier; 

de bus yn en mei 73 minsken op ’en paad nei Bremerhaven, foar de Friezemoeting fan in 

lang wykein op Hilgelân. De boat gie om healwei tsienen fuort; it wie sa’n fjouwer oeren 

farren. Op ’e boat trof men fansels allegearre kunde. De East-Friezen en Sealterlanners 

sieten ek op ’e boat. Foaral yn it begjin fleach de tiid om. Letter waard dat foar in grut part 

wol wat minder. Der wie nochal wat dining en der sieten in protte passazjiers mei in papieren 

pûdsje yn ’e hân. De boat bleau sa’n 500 meter foar de haven fan it eilân lizzen en wy 

waarden ophelle mei sloepen. Der waard my ferteld dat dat oarspronklik te krijen hat mei in 

betingst dat de Ingelsen nei de oarloch steld hawwe by de oerdracht fan it eilân oan Dútslân. 

Om healwei twaen wiene wy op ’e wâl. Der stie in hiel kâlde wyn, mar de sinne wie der goed 

by. Wy waarden wolkom hjitten troch boargemaster Jörg Singer fan Hilgelân. De flaggen fan 

de Fryslannen waarden hyst en doe koene wy ús hotel opsykje. Dat is net sa lestich, want sa 

grut is it doarp no ek wer net. Om trije oere wie der daliks in gearkomste fan de Ynterfryske 

Rie. De oare dielnimmers koene al fêst efkes it doarp yn te boadskipjen. It doarp bestiet út 

twa dielen. In part leit boppe op ’e rotsformaasje, sa’n 70 meter boppe see. It sil jim net 

fernuverje dat dat part op syn Hilgelânsk ‘Boppen’ neamd wurdt. Der is in ferbining fia in lift 

mei it ûnderste part, dat krekt boppe seenivo leit. Dat wurdt ‘Bedeelen’ neamd. Der binne in 

soad winkels mei bygelyks merkklean en de djoerdere horloazjes. Drank en smokerswaar is 

der folop en belestingfrij te keap, om’t Hilgelân gjin diel  fan it dûanegebiet fan de 

Europeeske Uny útmakket. 

Om fiif oere begûn it fuotbaltoernoai. Us provinsje Fryslân wie ûnder oaren fertsjintwurdige 

troch froulju dy’t harren mantsje wol stiene. Foar wa’t  wat oars woe, dy koe fan it fuotballân 

ôf, fia in trep mei sa’n 380 triemmen, in kuier meitsje dy’t by de ‘Lange Anna’, in lossteande, 

útstekkende rots, lâns gie. Tûzenen fûgels, ginten, alken, mallemokken, skoeten en 

winterkobben hiene der harren briedplak. Men koe hiel tichteby de fûgels komme. Gjin 

wûnder dat in hiel soad natuerfotografen dêr harren plak ynnamen. Wer nei it doarp ta kaam 

men in rotsformaasje foarby dy’t op syn Heechdútsk ‘Lummenfelsen’ (mallemokkerots) 

neamd waard. Aardich om te lêzen is dat de eilanners der yn it ferline blykber in oare 

belibbing by hiene as de moaie fûgels. Se neamden it de ‘Skitenhörn’. Men kin de omgong 
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yn in oere kuierje. Moai op ’e tiid werom dus foar de ‘Helgolander Heimatabend’ yn ’e 

Noardseehal. Dy jûn waard troch de Hilgelanners presintearre. Der wie folksmuzyk en 

folksdûnsjen en it Hilgelanner Shantykoar hie in optreden dat goed yn de smaak foel. Hiel 

aardich wie ek de demonstraasje fan de kleandracht op it eilân. Nuveraardich wie de baret 

dy’t in ûnderdiel foarme fan it manljuspak. Dêr koe men hiel goed in stikje Britse skiednis fan 

it eilân fan 1807 oant 1890 yn weromfine. Yn dat lêste jier waard Hilgelân wer Dútsk, nei ‘t it 

ruile waard mei Sansibar. It foel op dat de minsken o sa maklik mei-inoar oan ’e praat 

kamen. Dat wie it gefal mei de wat âldere- en de jongere Westerlauwerske Friezen, mar ek 

de kontakten mei East-Friezen en Sealterlanners wiene tige spontaan. De Noard-Friezen 

lykje, wat dat oanbelanget, doch in bytsje ôfstanliker te wêzen. Men koe ridlik op ’e tiid op 

bêd, al waard dat net troch eltsenien neistribbe. 

De sneontemoarns koe men earst it doarp wer ferkenne. It tintsje mei foarljochtingsmateriaal, 

dat de hiele dei by it gemeentehûs stean soe, wie troch de hurde wyn de loft yngien en koe 

net wer opboud wurde. Om alve oere waarden der wurkwinkels holden yn ’e James Krüss-

skoalle. Inkelden seagen noch kâns om foar dy tiid efkes in besite te bringen oan ‘Düne’, in 

yn 1721 fan it eilân skieden dúngebiet dêr’t kegelrobben (grize seehûnen) sjoen wurde kinne 

en dêr’t ek de fleantugen oankomme en fuortgeane.   

Wat de wurkwinkels oanbelanget: der wiene 7 mooglikheden oanjûn, fariearjend fan klaaiïng, 

skiednis, keunst, itensieden, polityk, taal, oant knikkerjen. Der wie net op eltse wurkwinkel 

yntekene, mar der bleauwen mooglikheden genôch oer. Tige ynteressant wie de wurkwinkel 

oer de Hilgelânske taal, it Halunder freesk, dy’t laat waard troch Jarich Hoekstra, ús 

Westerlauwerske heechlearaar Frysk (yn û.o. de Noard-Fryske dialekten) út Kiel. De 

dielnimmers moasten yn groepkes in Hilgelânsk gedicht fan James Krüss oersette yn harren 

eigen Frysk. By it kraaltsjeriuwen (foar de tradisjonele klaaiïng) die bliken dat it noch net sa 

maklik wie om dy lytse dinkjes neffens it krekte patroan oan te bringen. Der wie mar ien dy’t it 

úteinlik ta in goed einprodukt brocht. De politike wurkwinkel waard spontaan troch de 

leafhawwers sels organisearre en smiet kontakten en ôfspraken op om te besykjen yn de 

takomst ta in foarm fan bestjoerlike gearwurking te kommen en om materiaal foar ynter-

Fryske skiednis gear te stallen dat yn de trije Fryslannen brûkt wurde kin. 

Doe wie it tiid foar middeisiten. Yn it doarp wiene mooglikheden by de rûs om in plakje te 

finen. Dêrnei wie der alle tiid ear’t de besite oan de yn de rotsen útkappe ûnderierdske 

gongen begûn. Dat gongestelsel hat benammen yn oarlochstiden syn nut hân. It grutste part 

is troch kriichsfinzenen út Nederlân en Ruslân makke, sa lei de gids ús út. 

By it bombardearjen fan Hilgelân nei de Twadde Wrâldkriich is it de Ingelsen net slagge om 

dy gongen allegearre te ferneatigjen. Wat mear oft men dêr oer te hearren krige en oer 

neitocht, wat mear yndruk oft dat op jin makke. 

De jûns wie der wer in feestjûn yn de Noardseehal. Dizze kear wie de organisaasje yn 

hannen  fan de gasten. Hindrik Jonker die, mei in jongfaam út Noard-Fryslân, de 

presintaasje. Der wie wer muzyk, dûnsjen en sjongen. Ut ús Fryslân wei wie der in optreden 

fan Nanne Kalma en Akkie van der Meer. De útkomsten fan de wurkwinkels waarden 

presintearre en de fuotbalploegen huldige. De ploech fan Hilgelân hie de earste priis helle. 

No ûntstiene der ek wer in soad kontakten mei de oare dielnimmers. 

De sneintemoarns wie der in mienskiplike Fryske tsjerketsjinst. De tsjerke wie goed beset en 

it gehiel spriek de minsken tige oan. Nei de tsjinst gyngen de dielnimmers (foar in grut part 

yn tradisjonele klean), yn optocht troch it doarp. Dat joech in plechtige yndruk. 
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Dêrnei waard der folksdûnse by it gemeentehûs. Ut alle dielen fan de Fryslannen wiene 

minsken fan de partij. Men koe de kleandrachten fan Feer (Föhr), de Halligen, Stapelholm, 

Sealterlân en ús Fryslân trije dagen lang op it eilân besjen It gehiel stie ûnder lieding fan de 

Boalserter Skotsploech. It waar wie hiel moai en it wie in feestlik gesicht, al dy minsken yn 

harren eigen klaaiïng, dy’t mei-inoar de prachtichste figueren sjen lieten. In keunststik om it 

sa yninoar te setten, dat it hieltyd wer goed útkomt. 

Nei ôfrin wie der noch in mooglikheid om wat ynkeapen te dwaan. Oaren brochten noch 

efkes in besite oan de ‘Ubena von Bremen’. Dat midsieuske hannelsskip (in kogge) wie 

spesjaal fan it fêstelân oerkaam. De minsken fan it skip hiene histoaryske klean oan en 

húsmannen yn tinten út earder tiden. Somtiden waarden der midsieuske fjochterijen ‘opfierd’. 

Om healwei fjouweren moasten wy wer yn de sloepen, op hûs oan. 

Dizze kear wiene der gjin seesiken oan board. Goed acht oere wiene wy yn Bremerhaven en 

om goed alve oere wie eltsenien sa’n bytsje wer thús. 

Al mei al hawwe wy in pear prachtige en sinfolle dagen hân. Goed foar de ynter-Fryske 

kontakten en dêrmei in wichtige ynfolling fan it troch de provinsje frege produkten: 

útwikselings op it mêd fan kultuer tusken de trije Fryslannen en publisiteit oer de posysje fan 

Fryslân.  

 

Folksdûnsjen (foto's: Roel Kaastra) Ginten  

Anton van der Ploeg 

 53ste Ynterfryske Boeremoeting 

Ferslach fan de Ynterfryske Boeremoeting, holden fan 6 oant en mei 8 febrewaris 2013 yn ’e 

Nederlânske provinsje Fryslân 

Tarieding 

It tarieden gie, sa as it al jierren giet:  

- Rom yn ’t foar byinoar thús komme en de tûkelteammen yn in lyts wurkgroepke besprekke. 

- It finen fan lokaasjes om in besite oan te bringen falt wol wat ta. 

- Slimmer is it finen fan jild. Oan de iene kant geane de kosten omheech, no’t hieltyd mear, 

ek de (semy)oerheidsynstânsjes, in bydrage freegje foar it toanen fan harren attraksjes. Oan 

’e oare kant docht bliken dat de oanskreaune stichtings, ensfh. hieltyd faker mei in ôfwizing 

komme. Dat sil wol wat mei de ekonomyske sitewaasje te krijen hawwe, bygelyks om’t 

mooglik dêrtroch hieltyd mear in berop op dy ynstânsjes dien wurdt. It liket wol oft, mooglik 

ek troch it tanimmen fan ’e fraach om jild, dêrtroch ek de doelstellings fan dy stiftings hieltyd 

mear oanskerpe wurde.  

- Ek it finen fan ûnderdak wurdt der net makliker op. De minsken fan ’e fêste gastadressen 

wurde, trouwens krekt as it hiele dielnimmersfjild, hieltyd âlder. Dat betsjut dat der wol 

lokaasjes ôfgeane en eins net mear bykomme. It wurdt sa stadichwei miskien dan ek wol tiid  

om ris nei te gean oft it ûnderbringen op dizze wize yn ’e takomst noch wol te dwaan is. 
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De moeting 

Woansdeitemiddei 6 febrewaris om 16.30 oere melde de dielnimmers en gastgesinnen har 

yn ‘Eetcafe de Molen’ yn Froubuert. Ûnder it genot fan in kopke kofje mei oranjekoeke krije 

de minsken de kâns inoar wer ris in hân te jaan en oan te sprekken. De measte minsken 

kenne inoar sa stadichwei wol. 

De foarsitter fan de Fryske Rie, Roel Kaastra, hjit de minsken fan herten wolkom en giet yn 

syn praatsje ek noch efkes yn op de regeltsjes dêr’t de boeren de lêste jierren mei 

konfrontearre binne. It docht daliks al bliken dat him yn de trije Fryslannen nochal wat 

ferlykbere problemen foardogge. 

Dêrnei fertelt Sjoerd van der Schaar op hokker wize oft de gasten en gastgesinnen inoar 

moetsje, de regeling fan it ferfier en  de tiid wêrop’t de minsken tongersdei by it 

Woudagemaal wêze moatte. Yn de measte gefallen ride de gastgesinnen mei harren gasten 

yn ’e auto. Der is in (beheinde) mooglikheid om yn de bus fan de minsken út Noard-Fryslân 

mei te riden.  

De gasten geane dêrnei mei de gastgesinnen nei hûs ta en de jûns kin der mei-inoar praat 

wurde. 

 

Oan it Woudagemaal waard ek in besite brocht (foto: Wetterskip Fryslân) 

De tongersdeis om kertier foar tsienen binne wy allegearre by it Woudagemaal. Earst efkes 

fan it útsjoch oer de Iselmar genietsje. Der leit noch in protte iis fan de ôfrûne winterperioade 

op ’e Fryske kante fan de mar. Wy geane mei-inoar it foarljochtingssintrum yn en wurde 

traktearre op kofje mei oranjekoeke. Dêrnei krije wy in film te sjen, dêr’t yn útlein wurdt wat it 

Woudagemaal noch mei it behear fan it boezemwetterpeil yn Fryslân te krijen hat. Allegearre 

de 3D-briltsjes opsette! Dêrnei geane wy it grutte gebou yn en krije dêr in  tige dúdlike útlis 

oer de skiednis en it wurkjen fan it gemaal. It docht bliken dat mei de Dútsktalige útlis dochs 

wol it grutste part fan de dielnimmers berikt wurdt. 

Tsjin tolven ride wy nei de Orchideeënhoeve yn Luttelgeast. Dat leit net safier fan De 

Lemmer ôf. Wy geane earst nei it restaurant, dêr’t in stamppotmiel regele wie. Mei it each op 

de ûnderfinings yn it ferline, wie der oan tocht om foar elk twa woarsten op ’e tafel te setten. 
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It iten gong der hiel goed yn en dêrnei gie it rjochting kassen. In hiele oerflakte mei 

alderhanne soarten orchideeën, benammen om oan de gasten te toanen, mar dochs ek om 

te ferkeapjen. In prachtige tropyske tún, mei wetterpartijen. In fûgeltún en in flintertún. Âld 

ark. Jo kinne dêr bêst in middei fan genietsje. Om fiif oere hinne gie it wer op it hûs fan de 

gastgesinnen oan. 

De freeds om kertier foar tsienen wie elts by de Sonnema-fêstiging yn Boalsert. De 

Sealterlanners wiene der spitigernôch dizze dei net by. Wy wiene hiel bliid dat Gelkje 

Schotanus regele hie dat wy it bedriuw yn wurking sjen koene. Gewoanwei binne se op freed 

net iepen. 

Wy begûnen wer mei kofje en keek en in tige trendy yntroduksjefilmke oer it bedriuw. Dêrnei 

de bedriuwshal yn. Gelkje joech in hiel nijsgjirrige útlis oer de produksje fan de bearenburch. 

Dat der in soad krûden brûkt wurde, wie wol dúdlik, mar wat der krekt yn siet, waard fansels 

net ferteld. Alle jierren  geane der yn it bedriuw sa’n 2 miljoen liter troch de hannen. 

Sonnema soe it op priis stelle om syn wurkfjild ek nei parten fan Dútslân út te wreidzjen.  

Nei de útlis giene wy wer nei it ûntfangstsintrum en krige elts de gelegenheid ek efkes fan it 

produkt te priuwen. Mei in aardich pakketsje koe eltsenien wer yn ’e auto, op nei Ljouwert. 

Tsjin ienen koene wy ús yn it provinsjehûs melde, dêr’t wy, nei’t wy in konsumpsje hân hiene, 

traktearre waarden op in Yndysk miel. Deputearre Johannes Kramer joech dêrnei, wer yn it 

Dútsk, in tige nijsgjirrich ferhaal oer de lânbouproblematyk en dan yn it bysûnder wer taspitst 

op problemen dy’t ek yn de oare Fryslannen spylje (greidefûgels, guozzen, duorsumens/wyn- 

en sinne-enerzjy). Hiel frappant wie syn ferhaal oer it brûken fan dong foar enerzjyproduksje, 

wêrby’t de tige subsidiearre bedriuwen yn Dútslân ferlet hawwe fan mear dong, dat by ús 

foar goed jild opkeapje en dêrmei foar in part de ûntjouwing by ús yn ’e wei steane. 

Doe’t oan ’e ein fragen steld wurde koene, dy bliken dat der wol in winsk wie om as regio fan 

de trije Fryslannen te besykjen om yn Brussel stipe foar inisjativen te krijen. In fierdere 

útwurking dêrfan soe in oanrikkemandaasje hawwe moatte. Sa mooglik soe dêrby ek by 

neigien wurde kinne oft dat ta it ynsetten fan Europeesk jild op dat mêd liede kin.  

Nei de taljochting krigen wy yn groepkes in rûnlieding troch it nije provinsjehûs. Dy 

rûnliedings sille foar elts groepke wol wat oars west hawwe, oanpast oan de persoanlike 

foarkarren fan de (frijwillige) rûnlieders.  

Nei de rûnlieding koe men, as men dat woe, efkes nei hûs om de ferklaaiersklean oan te 

lûken foar de feestjûn yn doarpshûs De Spil yn Mullum. Wa’t dat net woe, koe der daliks 

hinne gean. Fan 19 oere ôf begûn de seal stadichwei fol te rinnen. In moaie gelegenheid om 

efkes in praatsje mei dizze en jinge te meitsjen. Der stie in kâld- en waarm buffet klear en 

‘De Nije Knipe’ út Frjentsjer soarge foar passende muzyk. It sels opheljen fan it iten 

befoarderet dat de minsken net de hiele jûn by itselde groepke oan de tafel sitte. 

Yn ’e rin fan ’e jûn waard de wurkgroep troch in fertsjintwurdiger fan de oare Fryslannen 

betanke foar de organisaasje. It programma wie tige op priis steld. It wie wol wat spitich dat 

de hear Huismann út East-Fryslân yn ’e rin fan ’e jûn net goed waard en nei it sikehûs moast. 

Nei’t letter op ’e jûn ek noch dûnse wurde koe, waard it programma tsjin tolven einige. Op ’en 

nij hiene wy in wichtige ynfolling jûn fan it troch de provinsje frege produkt: útwikselings op it 

mêd fan kultuer. 
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De oare deis om in oere as njoggen sette de bus yn Froubuert wer útein. Yn Bûtenpost 

koene noch wat minsken ynstappe. Huismann wie der lokkich ek wer by. 

De East-Friezen binne der dêrnei by Lier (Lear/Leer) útset en de oaren stie noch in lange 

tocht rjochting Deenske grins te wachtsjen. 

Ta beslút moat noch wol opmurken wurde dat mei it ôfskie fan Saapke Miedema de 

organisators fan de boeremoetings yn ús provinsje in hiel wichtige stipe kwytrekke binne. Har 

feardigens mei de pinne, har organisaasjefermogen en foaral ek har jefte om hjir en dêr wat 

jild byinoar te garjen, sil tige mist wurde. It wurkgroepke ‘boeremoeting’ fûn it dan ek 

perfoarst nedich om, foarútrinnend op har offisjele ôfskie, har op 2 novimber ûnder in hapke 

yn De Riethoeve yn Ryptsjerk te tankjen foar de jierrenlange stipe. 

Anton van der Ploeg 

 Moeting jonge agrariërs 2013 

 

 

 

 

 

Op maandag 18 maart zijn vanuit Duitsland 14 landbouwstudenten naar Leeuwarden 

gekomen. Hier zijn onze en de Duitse studenten door een toespraak van de directeur 

verwelkomd. De Duitse studenten zijn deze middag ondergebracht in gastgezinnen.  

Dinsdag zijn wij onze excursie begonnen bij het bedrijf van Tseard Snoek. Deze ondernemer 

heeft een bedrijf met verschillende takken en enige zelf bedachte uitvindingen, waaronder 

een energie besparende opblaasbare muur in de kippenstal en een zelfstrooiend 

zaagselsysteem boven de boxen. Hierna zijn wij bij het melkveebedrijf van de familie 

Schukken op bezoek geweest. Hier hebben al de studenten de zelfgemaakte lunch 

genuttigd. Vanaf daar zijn we naar de kaasboerderij De Deelen gereden en hebben we 

gekeken hoe kaas wordt bereid en de koeien voor het eerst zien snuiven in hun nieuwe stal. 

Als laatste bedrijf hebben we de serrestal van familie Kooiker bezichtigd, een mooi en 

goedkoop stal type. Als avondvulling hebben wij een gezellige barbecue gehouden in de lege 

kippenschuur van Joute Bouma.  

 

Woensdag zijn we naar Bolsward gereden om de Sonnema-fabriek van binnen te bekijken. 

Hier hebben wij nog enige dranken geproefd en als cadeautje een Sonnema-pakketje mee 

gekregen. Als tweede bedrijf zijn we op de culturele Thabor-hoeve geweest. Hier wordt als 

hoofdtak wijn gemaakt. Ook lopen er nog 40 vleesschapen. Met een lekker bakje koffie 

hebben we hier onze lunch genuttigd. Als laatste bedrijf hebben we de uitvinder van het 

BOKANO-systeem bezocht. Hotze Bosch is een zeer inventieve man, die met een ruime blik 

naar zijn bedrijf kijkt. Ook het houden van de koeien onder de zogeheten fietsenstalling  is 

zeer informatief om te zien. ’s-Avonds hebben wij indoor ‘gefierljept’ in het Fierljepcentrum in 

De Westerein waarna we lekker hebben gegeten van een stamppotbuffet. 

Donderdag hebben wij als laatste bedrijf de biovergister van Ubbels nader bekeken. Ook het 

nette bedrijf en het leuke verhaal van de ondernemer was informatief. Na alle bedankjes en 

het afscheid zijn de Duitse studenten aan hun reis naar huis begonnen. 
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Het is een leuke week met veel wisselende activiteiten geweest. Naar onze mening heeft 

iedereen een paar leuke en informatieve dagen gehad. 

 

De boeremoeting is een samenwerking tussen de Fryske Rie en het Nordwincollege en 

wordt mede mogelijk gemaakt door de P.W. Jansen’s  Friesche Stichting, de Boelstra- 

Olivierstichting en natuurlijk de Provinje Fryslân! 

 
De kij moatte fansels ek efkes besjoen wurde! 

Hjirmei waard ek wer in bydrage levere oan it troch de provinsje frege produkt: útwikselings 

op it mêd fan kultuer en ûnderwiis.  

 Reis nei Rome (ferslach Rome-reis 24 septimber - 3 oktober 2013) 
In goed fersoarge tariedingsjûn yn de Dom fan Almenum, oftewol de Sint-Michaëltsjerke, yn 
Harns as begjin fan ús pylgerreis. Sjoerd van der Schaar hiet ús wolkom as  
tsjerkebestjoerder en fertelde oer de skiednis fan dizze tsjerke. Dan waard ús in priuwke jûn 
fan de mooglikheden dy’t it mânske en orizjineel restaurearre Hinsz-oargel fan 1775 biedt. 
Jan Romkes van der Wal naam ús mei op ’en paad nei it doel fan de reis: oer Rome en de 
ûnderskate plakken dy’t wy ûnderweis sjen en oer de ferhalen dy’t wy hearre sille. Lykas it 
ferhaal fan Verritus en Malorix yn it jier 58 n.Kr. yn Rome. Fierders fan de Friezen dy’t, ûnder 
lieding fan de aartsingel Michaël en Magnus Forteman, paus Leo IV (sa. 790-855) tsjin de 
Sarasenen helpe en as tank fan Karel de Grutte har privileezje krigen dat har frijmakken en 
mei de Magnusfane, dy’t yn de foargonger fan dizze Dom bewarre is. Ek it ferhaal fan de 
hillige Magnus fan Trani, dêr’t de Friezen yn de njoggende ieu reliken fan meinamen en 
bewarren yn Esens (East-Fryslân). Aartsingel Michaël en Magnus fan Trani (biskop yn de 
earste helte fan de 3de ieu yn de Súd-Italjaanske stêd Trani) binne de patroanen fan de 
Friezetsjerke yn Rome, it doel fan ús reis. Dan de East-Friezen dy’t  harren al foar 1275 yn it 
Haslital by Bern nei wenjen setten, frij ûnder de Dútske keizer, lykas by ús. It komt werom yn 
dit ferslach. 
De earste dei. Betiid fuort mei tritich dielnimmers, ek fan Sealterlân (Seelterlound, 
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Saterland). Sjoerd van der Schaar naam it wurd as reisbegelieder foar de algemiene reisynfo 
en soe dat de hiele reis dwaan, oanfolle mei ynformaasje oer de rivier de Ryn en de 
omjouwing dêrfan. Dy blauwe tried soe Sjoerd de hiele reis troch treflik fêsthâlde. Jan 
Romkes naam it maatskiplik, tsjerklik en histoarysk part fan de reis foar syn rekken. De 
reade tried wiene de reizen fan de Friezen, fan harren wenplakken oan it wetter, nei Rome 
en werom. De kaart op de foarside fan de reisbondel as kompas. We koene genietsje fan 
Jan syn grutte kennis fan en ûnderfining mei it katolike en ek it protestantske libben yn 
Fryslân en it hiele gebied dat ek wy no, yn 2013, bereizgen. Mar ek fan de neilittenskip fan it 
Romeinske ryk, de skiednis fan it Fryske keninkryk, it Dútske keizerryk en de pauslike macht. 
En net te ferjitten: wat hja neilieten yn gebouwen, bylden en skilderijen. Oer in perioade fan 
1500 jier!  
 
We kamen troch de Liemers (súdeastlik fan Arnhim). Dat wie in grinsgebiet (limes, Latyn foar 
‘grins’) fan it Romeinske ryk oan de noardkant fan de Ryn, dat troch de Romeinen as buffer 
foar de soldaten reservearre wie, mar dêr’t Friezen wenjen woene. De Romein Tacitus 
beskriuwt yn it jier 58 yn syn Annales  dat twa Fryske oanfierders Verritus en Malorix nei 
Rome reizgen om by keizer Nero tastimming te freegjen om dêr te wenjen. Hja namen yn it 
teater fan Pompeus plak op de foarste rangen fan de senators, omdat se mienden dat dy har 
takamen, wylst hja útrôpen: “Gjin stjerlike minsken geane de Germanen te boppe yn striid of 
trou.” As teken fan sûne kriich waard soks goed opnommen. Beiden krigen fan keizer Nero it 
Romeinsk boargerrjocht, mar moasten dochs ûnder twang de besette grinsgebieten ferlitte.    
 
Mar it easte doel fan dizze drokke dei wie it grêf fan Liudger (742-809). Dé grutte organisator 
fan ús tsjerke yn de Fryslannen rêst yn de Dom fan Werden by Essen. Berne by Utert 
(Zuilen) út in fernaam laach, faaks út de Dongeradielen. De heit, mar ek syn soan Liudger 
koene min mei de net-kristlike kening Redbad (st. 719). Liudger keas út oertsjûging de kant 
fan de kristlike Franken. Liudger rjochte him ta de oare grutte metropoal fan de rooms-
katolike tsjerke, te witten Keulen, en waard dêr op 7-7-777 ta pryster wijd. Hij preke en 
kerstene minsken op ferskate plakken, benammen yn de Fryslannen, ek op Hilgelân 
(Helgoland), dêr’t er de taal fan spriek. Oars as de Franken fan en nei Karel de Grutte, joech 
Liudger omtinken oan de folkstaal yn ’e tsjerke, ynstee fan it foarskreaune Latyn. Klaas 
Bruinsma lies by it grêf út syn oersetting fan it libben fan Liudger troch Altfridus it stik foar oer 
de genêzing fan de sjonger Bernlef fan syn blinens troch Liudger yn Helwert by Uskwert 
(Usquert). Oebele Vries droech út de reisbondel yn it Grinslânsk in gedicht fan Jan Baas oer 
Liudger foar. Liudger as hoeder fan de guozzen kaam ek op it rabat.  
 
It twadde doel fan de reis wie Keulen, dat mei Jeruzalem en Rome ta de hillige stêden 
rekkene wurde moat. Wy rieden troch it Friesenviertel nei de Dom, dêr’t Erk en Marlies 
Hassold fan Bräist (Bredstedt, Noard-Fryslân) by ús oansleaten. Twa fan de romaanske 
tsjerken fan Keulen stiene op it program. Earst Maria yn it Kapitoal (St. Maria in Kapitol) fan 
1049. Plectrude of Plectrudis (dy’t nei 717 stoar; likernôch 725?), boude de tsjerke op it plak 
fan in eardere Romeinske timpel. Sy wie troud mei de Frankyske ealman Pepyn fan Herstal 
(II) (sa. 635-714), dy’t Redbad yn 689 by Doarestêd fersloech, wêrtroch’t de Fryske kening it 
Fryske gebiet súdwestlik fan de Ryn ferlear. Pepyn en syn frou Plectrudis harren soan 
Grimoald troude mei in dochter fan Redbad: Theudesinda.  
 
Dan nei de Sankt Pantaleon, in tsjerke yn in gongbere romaansk-bizantynske styl fan sa. 950 
- mei syn karakteristyk plafond -, doe´t de  eastersk-ortodokse en rooms-katolike tsjerken 
noch net útinoar rekke wiene (dat wie net earder as yn 1024). Dêr is it grêf fan de keizerinne  
Theophanu te finen. Jan Romkes van der Wal spriek dêr in gebed út foar de frede. As 
aartsbisdom stie Keulen boppe de bisdommen Utert en Munster (Münster). Sadwaande hie 
dat bisdom ek ynfloed op it Fryske gebiet. Bygelyks op de romaanske tsjerkebou. De 
sydbeuken en bôgen fan de Sankt Pantaleon-tsjerke hawwe model stien foar de eardere 
abdijtsjerke fan Dokkum en op de tsjerke fan Stiens. 
 
De twadde dei ûnderweis nei Worms, dêr’t Joadsk, Katolyk en Protestantsk inoar sa sichtber 
moetsje. We ite ús bôle op in bankje by de Dom. Dêr stie it gebou dêr’t de Ryksdei 
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(gearkomste) fan it Dútske keizerryk yn 1521 Luther yn de ban die. ‘Hjir stean ik en ik kin net 
oars’, sa soene neffens guon syn wurden west hawwe (de wurden wiene lykwols wat oars), 
dy’t as symboal fan de Reformaasje en splitsing fan de katolike tsjerke yn it ûnthâld bleaun 
binne. Keimpe Doeckes fan Martena (sa. 1487-1538?; histoarikus en jurist; riedshear oan it 
Hof fan Fryslân) wie derby út namme fan Fryslân. Dy Fries folge de Reformaasje net en 
bleau roomsk-katolyk. 
 
Earst beseagen we de âldste lutherske tsjerke fan Súd-Dútslân, tawijd oan Magnus fan 
Füssen; ek wol Magnus fan Trani. Boud yn de achtste ieu. In hiel nijsgjirrige romaanske 
tsjerke út de tiid fan de Karel de Grutte. Wer in foarbyld foar de romaanske tsjerkebou by ús. 
We songen hjir it Lutherliet yn de oersetting fan Ype Poortinga. Dan nei de grutte romaanske 
Sint-Piterdom. Yn de Frankyske foargonger dêrfan waard Karel de Grutte ta keizer kroand, 
Hy hie dêrnjonken in paleis, dêr’t er gauris kaam. 
 
Tefolle en tekoart om alles op te nimmen. Dat gou ek foar de byldegroep fan Luther en syn 
oanhingers út syn begjintiid. En noch mear foar de âlde synagoge, dy’t yn oarsprong fan 
1034 is. Dy hat de pogroms, de joadeferfolgings fan 1096, noch sjoen en de slachtoffers fan 
de krústochten. 
 
De tredde dei yn Switserlân. Net lang nei 1500 krige in radikaal minnist leauwe en de 
persoan fan Zwingli grutte ynfloed yn de kantons om Bazel en Bern hinne. Radikaal en 
bedriigjend foar de besteande oarder en dêrtroch ek slim ferfolge. It kaam ek nei Fryslân, 
dêr’t Menno Simonsz it findel droech en it sobere leauwe fan de Ieren fierder brocht. De 
Dopersken waarden hjirre likegoed ferfolge en fermoarde, bygelyks by Blomkamp.  
 
Oebele Vries kaam op de tekst oer de oerienkomsten tusken it frije Fryslân en Switserlân. Hy 
fertelde ús dat Fryslân en de trije saneamde oerkantons (Urschweiz) fan Switserlân yn it 
Europa fan de lettere Midsieuwen, mei guon stêden, unike foarbylden fan republiken wiene. 
Hjir gjin ‘klein-Monarchie’ mei in greve of hartoch, mar eigen grûn besittende (eigenierde) 
boeren of stedsboargers, dy’t it foar it sizzen hiene. Mei it begryp ‘frijheid’ wurdt hjir it frij 
wêzen fan it gesach fan in monarch (foarst) bedoeld. Troch syn grut prestiizje wist de askeet 
en mystikus Bruder Klaus fan Flüe (1417-1487) yn Flüeli (by Sachseln yn kanton Obwalden) 
de partijen yn Switserlân byinoar te hâlden en it republikeinske bewâld te rêden. In man fan 
sa’n postuer miste yn Fryslân, dat sa syn frijheid úteinlik ferlear. 
 
It wenplak Flüeli fan Bruder Klaus wie de folgjende halte, mids bergen, mei kowebellen en 
houten sjalets, syn wenhûs en de klûs, dêr’t Bruder Klaus him yn 1467 weromloek. As 
hearremyt op in moai plak, yn it delling oan in beek, wied er de riejouwer dy’t minsken ferbûn 
en it fûnemint lei foar de Switserske neutraliteitspolityk (bliuw binnen jins eigen grinzen!) en 
ynspirator foar kristlike polityk. Jan Romkes van der Wal sei yn de klûs in gebed foar Bruder 
Klaus en Klaas Bruinsma makke in passend gedicht.  
 
Bruder Klaus zum Gedächtnis 
Lieber Bruder Nikolaus,wir besuchten dein irdisches Haus.                                                    
Du warst ein frommer Friedenmacher.                                                                                 
Deine Liebe überwann alle Widersacher.                                                                               
Nun bistu im ewigen Himmelhaus.                                                                                          
Und dankbar sprechen wir friesischen Pilger deine Weisheit und Gnaden aus. 
 
MMXIII, K. Bruinsma, 26. September 2013, Liebfraue Tag, in der Kanton Berner Oberland.                                                                                                                           
Niklaus von Flüe 1417-1487 
 
De reis nei Meiringen troch it moaie Haslital (Berner Oberland) wie net fier mear.  East-
Friezen soene har dêr yn ’e mande mei Sweden delset hawwe yn de tiid fan de 
folksferhuzings en it Haslital wie krekt as Fryslân frij ûnder de keizer. 
 
De fjirde dei harken we nei in cd mei de moaiste ferskes yn de Noard-Fryske talen, de 
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rispinge fan in konkoers krekt fjirtsjin dagen lyn en kamen we yn Itaalje, yn it lân fan de 
Longobarden. Dy kamen yn de tiid fan de folksferhuzings by de Wezer wei. Doe’t ek Angelen 
en in stikmannich Friezen nei it hjoeddeiske Ingelân gongen en de Franken nei it 
hjoeddeiske Frankryk. It falt op dat yn dy tiid om 500 hinne de Friezen har lykwols altyd oan 
seekusten nei wenjen setten. Us doel wie de San Michele Maggiore yn Pavia (de haadstêd 
fan de Longobarden yn Lombardije, Poflakte). De tsjerke dêr’t oant likernôch 1800 ta de 
Dútske keizers, earst ornaris as kening fan Itaalje, kroand binne mei de izeren kroan fan de 
Longobarden. De Keizers waarden dêrnei op ’en nij kroand yn Dútslân, bygelyks yn 
Frankfurt. De izeren kroan befettet neffens de oerlevering in spiker fan it krús fan Jezus. De 
Fryske ealman Hessel fan Martena soe befreone west hawwe mei de Dútske keizer Friedrich 
I Barbarossa (1122-1190) fan it Hillige Roomske Ryk, tagelyk Italjaansk kening, en oan dy 
syn side mei fochten hawwe tsjin de Italjaanske stêden yn de slach fan Legnano yn 1197.  
 
Dan sykje wy ús hotel op, mids de rysfjilden en sjonge de oare moarns it Frysk Folksliet yn it 
Sealterfrysk foar it personiel, dat ús de jûns tefoaren de drankjes by it iten oanbeaen. 
 
De fyfde dei wie in lange tocht nei it wyt (doel) fan ús reis, de hillige stêd Rome. Jan Romkes 
joech ús in byld fan de striid yn Itaalje om 1870 hinne om ta ienheid te kommen, dêr’t de 
’Tsjerklike Steat’ ek by behelle wie. De paus kaam yn ferset tsjin it ferlies fan syn grûngebiet 
uom Rome hinne, dat sa grut wie as Nederlân en foar in part as erfskip fan Petrus sjoen 
waard. De paus mobilisearre stipe fan soldaten, ek jonges út Fryslân wei, dy’t ‘zouaven’ 
(sûaven) neamd waarden en no noch wol yn it ûnthâld bewarre bleaun binne. Mar it joech 
neat. De paus ferlear al syn gebiet en pas yn 1929 stie Mussolini de paus it besit fan it 
Fatikaan, de Friezetsjerke en  it Lateraan ta.   
 
Dizze dei wie it de betinking fan de Slach by Warns. Dat wie foar Tom Dykstra as foarsitter 
fan de Stifting oanlieding om yn te gean op de betsjutting fan dy striid foar eigen macht en 
foech yn ús tiid. En der paste it sjongen fan it Frysk Folksliet goed by. 
 
En Gretchen Grosser fan Sealterlân begûn mei it rûngean litten fan in swiere tas mei boeken, 
dy’t troch har yn it Sealterfrysk oerset en soms ek útjûn binne, lykas fan Erik Kästner. Ek it 
berneboek Fon dän Fisker un sien Wieuw, dat troch harsels skreaun is. Linkendewei soe hja 
ek nei foaren komme yn de bus en lies ús foar yn de moaie en soms sa fertroude 
Sealterlânske sprake. 
 
Rome kaam yn sicht. It ferhaal fan de stifting mei Romulus en Remus wurdt lêzen. By de 
stedspoarte sjonge wy as pylgers, lykas wenst, it O Roma Nobilis. Yn it Latyn én yn de 
Fryske oersetting fan Klaas Bruinsma: ‘Us seine wurdt altyd Jo troch de ieuwen sein’. 
 
De sechste dei moarns ek wer betiid, yn de sfearfolle ytseal fan it kleaster dêr’t wy sliepe, it 
moarnsiten behimmele. En dan mei in al hiel folle metro nei de halte tichtst by it Sint-
Pitersplein (boud tusken 1656-1667) en dus ek de Santi Michele e Magno, de Friezetsjerke 
(boud yn 1141 tsjin in Romeinske hichte, de Janiculus). Yn de stream fan pylgers mei en 
gelokkich op ’e tiid, sadat wy in goed plak fine yn de tsjerke foar de eucharistyfiering. Omdat 
it hjoed it patroansfeest is fan St.-Migyl, is de fiering noch feestliker as gewoan mei û.o. it 
gregoriaansk koar fan Utert. Dêrby de ynbring fan Jan Romkes van der Wal yn it Frysk by it 
Heechgebed, fan Liskje Flapper yn it Frysk by de foarbea, de oanwêzigens fan de kosters 
fan it Faticaan, dy’t St.-Migyl as patroan hawwe, en in tal útnoege lju en freonen fan de 
Tsjerke. En de kamera’s fan RKK dy’t it rjochtstreeks útstjoerde op Nederlân 2. Pryster 
Antoine Bodar liedt de tsjinst en rektor Tiemen Brouwer begroetet en slút ôf.  
Wy kinne dan yn de Titus Brandsma-seal boppe kofjedrinke. 
 
Middeis in kuier mei Jan Romkes troch de eartiids âlde en earme kristlike wyk Trastevere. By 
de Tiber del, mei klassike fiergesichten oer de rivier en oer de stêd. Werom yn ’e tsjerke 
wurde we op ’en nij wolkom hjitten troch rektor Tiemen Jitte Stephanus Brouwer en giet 
dêrnei Jan Romkes fierder yn op de aartsingel Migyl (Michaël) en de hillige biskop Magnus 
fan Trani. Hy konkludearret dat de Friezen harren frijheid te tankjen hawwe oan it ferdigenjen 
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fan de paus. We sjonge inkelde lieten en dan leit Kerst Huisman út wêrom’t wy dizze reis 
meitsje: omdat wy Friezen binne. Dizze tsjerke, de sfear en de ferhalen dy’t dêrby by hearre, 
ferienigje de Friezen yn harren identiteit. Hy makket mei Sytze Hiemstra in digitale opset foar 
in ynter-Fryske skiednis, dêr’t de oerienkomsten tusken de Friezen (it mienskiplike) yn de 
trije Fryslannen troch de tiid hinne, sintraal yn komme te stean. Roel Kaastra jout as 
foarsitter fan de Fryske Rie dan yn koart bestek in oersjoch fan de reis en biedt oan Brouwer 
it boek fan Oebele Vries ‘Asega, is het dingtijd?’ oan.  
 
Oebele lêst dêrnei, earst yn it Aldfrysk en dan yn it Frysk fan hjoed-de-dei in part foar fan de 
Magnuskerren, it Karelsprivileezje (fan sân kêsten of artikels) dêr’t yn werjûn wurdt op 
hokfoar wize oft de Friezen har frijheid yn Rome skonken krige hawwe, nei’t harren 
findeldrager Magnus alle oanbeane privileezjes ôfwiisd hie en ynstee dêrfan foar de frijheid 
fan de Friezen keas. Jan Romkes fertelt noch oer Titus Brandsma en hoe’t dy ek stoar foar 
de frijheid. En Klaas Bruinsma lêst syn gedicht ‘Oan de neitins fan de sillige Titus Brandsma’. 
Brouwer giet yn syn slotwurd noch yn op de bouskiednis fan de tsjerke, de ôfbyldings fan de 
earste missionarissen en lit ús de tinkstien sjen fan 1300, dêr’t it ferhaal op stiet fan de trije 
Fryske ridders, dy’t it omskot fan Magnus fan Trani fine en ien earm as relyk meinimme nei 
Fryslân. Ek noch de muorre fan âlde friezen (grutte bakstiennen), dy’t Loadewyk Damsma 
sammele by âlde tsjerken yn alle Fryslannen en dêr’t reisgenoate Gretchen Grosser út 
Sealterlân ek oan meiwurke hie. En doe wie de dei alhiel ferrûn en nei in fleurich miel skikten 
wy ús wer ûnder de goedgeunstige lieding fan de susters fan barmhertigens.   
 
De sânde dei hawwe we moarns in moaie kuier by de Romeinske muorre (fan ca. 200) del 
nei it Lateraan. De aartsbasilyk Sint-Jan fan Lateranen (‘San Giovanni in Laterano’) is de 
parochytsjerke  fan de paus, de âldste en earste  memmetsjerke yn rang. Noch altyd wurdt in 
nije paus hjir yn de Sint-Jan, yn dizze sit fan Petrus, ynstallearre. Efter de Sint-Jan is de 
frijsteande doopkapel bewarre bleaun. Dy is in goed foarbyld fan de Romeinske boustyl. It 
wie wierskynlik in Romeinsk badhûs en it waard troch keizer Konstantyn ynrjochte as de 
earste kristlike doopkapel yn Rome.  Yn it oar gebou deunby seagen wy de Hillige Treppen, 
dy’t steane foar de treppen dy’t Jezus op en del moast nei Pilatus om feroardiele te wurden. 
Syn bloed soe op de treppen dript wêze. Luther wie net ûnder de yndruk en feroardiele de 
‘ôflaathannel’ (frijskatting, ‘kwiting’ jaan fan tydlike straffen fan al ferjûne sûnden), dy’t dêr 
doe by ûntstien wie. We kuieren fierder, nei de basilyk San Clemente. De Sint-Clemente kin 
as symboal sjoen wurde fan de opkomst fan de tsjerke. De tsjerke is boud yn de 12te ieu en 
wijd oan paus Clemens I. Djip ûnder dit gebou lizze noch de oerbliuwsels fan twa âldere 
gebouwen, wêrfan’t de earste in Mithras-timpel út de twadde en tredde ieu n.Kr. is, dy’t brûkt 
waard om de Perzyske sinnegod te ferearjen, mei dernjonken in alter dêr’t Romeinske 
goaden fereare waarden.  Sawol kardinaal De Jong as kardinaal Simones hawwe dizze 
tsjerke as har titeltsjerke yn Rome krige 
 
In ynhierde gids naam ús mei fan it Colosseum en de (triomf)bôge fan Konstantyn, de grutste 
fan allegearre, dy’t de oerwinning fan keizer Konstantyn op syn rivaal Maxentius 
memorearret, troch it klassike Rome mei nei it Forum Romanum. En dêrnei nei de bôge fan 
Titus en by de pylder fan Trajanus lâns nei it Pantheon. It Pantheon (Gr.: ‘eltse God’) is de 
bekendste noch orizjinele Romeinske timpel (boud tusken 118 en 125 n.Kr.), dy’t letter as 
kristlike tsjerke wijd is en der as sadanich noch stiet. De gids liet ús oare topattraksjes, lykas 
de Trevi-fontein en it Piazza Navona, sjen. Op dat lêste plein troffen wy kardinaal Simones, 
dy’t by ús op it terras kaam te sitten om in kopke kofje en in praatsje mei ús makke. De 
kardinaal hie moarns in moeting mei de paus hân en makke no in kuierke. In goed petear 
folge, dêr’t de kardinaal de klam yn lei op it ‘dwaan’ om de delgong fan de tsjerke yn 
Nederlân op te kearen: it yn it deistich libben leauwe en tapasse fan wat it leauwen learde. 
We moasten de groetnisse oerbringe oan kunde en doe gong elts wer syn of har eigen paad.  
 
De achtste dei rekken wy ûnder it sjongen fan O Roma Nobilis de drokke stêd wer út nei it 
noarden. In lange dei yn de bus, mei it sjongen fan Noard-Fryske lieten en mei bloeiende 
oleanders yn de bermen. Jan Romkes joech ús ûnderwilens ynformaasje oer de hillige 
Ambrosius (339-397) fan Milaan. Hy is de earste dy’t de hymnen yn strofen sjonge liet, 
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ynstee fan it op toan sjongen fan de teksten. Ek komponearre er lieten, dêr’t no noch guon 
fan yn it ‘Lieteboek’ steane, lykas Grutte God, wy loovje Jo. Johannes Calvijn (1509-1564) 
soe syn psalmen yn strofen oernimme en dy op rym sette 
 
De njoggende dei wol hiel betiid fuort om op ’e tiid Erk en Marlies Hassold yn Frankfurt op de 
trein sette te kinnen. Wa’t noch net slûge, koe Jan Romkes hearre oer soldatelieten, harren 
freonskippen en reizen nei ûnder oaren Itaalje. En dan net yn in Dalstra syn bus. Fierders 
gong it noch oer de hillige Magnus fan Trani en syn ferearing yn bygelyks Anloo. Oebele 
Vries brocht yn it sin dat Noard-Drinte ien fan de Fryske seelannen wie. Mar hy neamde ek 
Wûns, dêr’t de stridende Magnus op it segel fan de werstal, it rjochtsplak, stie. By Heidelberg 
wie der omtinken foar de kategismus en it Kort Begrip, der’t Sjoerd op yngong. 
 
De tsiende dei oer Xanten, in Romeinsk temapark, wer werom nei hûs. It beslút fan in hiel 
slagge reis. In hiel yntins programma dat tawurke nei de eucharistyfiering yn de Friezetsjerke 
en dat hiel goed slagge. De ein kaam letter yn jannewaris, doe’t wy yn Harns, no yn it 
diakonyhûs, nochris neipraat hawwe en it reisferslach oanbean is. Dit ferslach is der in 
gearfetting fan. Mar it biedt ek  in grut tal foto´s, de teksten fan de lieten, de prachtige 
gedichten en it reisferslach op rym (sjoch op www.fryskerie.nl). 
 
Jetze Dykstra 
 

http://www.fryskerie.nl/
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Gearwurking 

Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) 
De Fryske Rie hat in fertsjintwurdiger yn it Europeesk Buro foar Lytse Talen. Yn 2013 binne 
der trije reguliere gearkomsten holden. It oerlis gie ûnder oaren oer de ‘Taalwet gebruik 
Friese Taal’, de nije ‘Kultuernota’ fan de provinsje Fryslân, de inisjativen ta it better 
standerdisearjen (stavering en taal) fan it Frysk, it ‘Network to promote Linguistic Diversity’ 
en in rapport oer de bedrige talen fan de hear Alfonsi út it Europeesk Parlemint. 

- Op 22 jannewaris joech de hear Bert Looper fan Tresoar in oersjoch fan de ynternasjonale 

ûntjouwings op it mêd fan de digitalisearring fan kultuer/literatuer en de kânsen en 

mooglikheden derby foar minderheidstalen. Ek joech er útlis oer it mearjierrebeliedsplan fan 

Tresoar. Yn dy gearkomste fersoarge Ruben Severina út Zoetermeer in taljochting oer de 

stifting SPLIKA (Stimulá (itt stimulearjen fan) Papiamentu (it Papiamintsk), Literatura (fan de 

literatuer) i Informashon (en de ynformaasje) riba Kultura (oer de kultuer) di Antianan abou 

(fan de Antiljaanske ‘Benedenwinden’) en oer de seksje ‘Papiaments’ fan ‘Levende Talen’. 

- Op 14 maaie wie de EBLT-gearkomste yn it Bilt. Troch wethâlder Boukje Tol waard in 

globale taljochting jûn oer it belied fan de gemeente wat it Biltsk oanbelanget. Nei de 

gearkomste wie in rûnlieding regele yn it multyfunksjonele sintrum (MFC) ‘Ons Huis’. 

Alex Riemersma  wie de jûns gastsprekker oer de mooglikheden fan it taalbelied yn it Biltsk. 

- Op 19 septimber waard de gearkomste  by de ‘IJsselacademie’ yn Kampen holden. 

Direkteur Jos Mooiweer ferwolkomme ús yn it dialekt fan Vollenhove en joech in nijsgjirrige 

taljochting oer de kânsen en mooglikheden fan de IJsselacademie en dermei foar de 

Nedersaksyske Taal en Kultuer yn Oerisel.  

It petear fan de hear Oeds Westerhof oer de Kulturele Haadstêd 2018 kaam spitigernôch te 

ferfallen. 

Mei it dielnimmen oan it ‘Europeesk Buro foar Lytse Talen’ besykje wy mei te helpen oan de 

fraach fan de provinsje om stal te jaan oan de posysje fan Fryslân op it mêd fan meartaligens 

op Europeesk nivo. 

Anton van der Ploeg, 
fertsjintwurdiger Fryske Rie yn it EBLT 

 

FYK en  Ried fan de Fryske Beweging 
De Fryske Rie is stiper fan it FYK (jongereinferiening ‘Frysk Ynternasjonaal Kontakt’) en lid 
fan de Ried fan de Fryske Beweging. Ut namme fan de Fryske Rie hat Sytze Hiemstra in sit 
yn de Ried fan de Fryske Beweging. 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 op. 

Moeting fan de Friezen by de Upstalbeam 
Yn de Midsieuwen troffen de fertsjintwurdigers fan ’e sân Fryske Seelannen (frije 
rjochtsgebieten) inoar ienris yn it jier op de tiisdeis nei de Pinkster by de Upstalbeam 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 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. 
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Jierlikse betinking by de Upstalbeam yn 2013 

Tiisdei 21 maaie, de tredde pinksterdei, wie it wer sa fier: op ’en paad nei Auwerk (Auerk, 

Aurich) foar de jierlikse betinking by de Upstalbeam. Om’t wy de freeds ek al foar it 

Friesendroapen nei Hilgelân gean soene, wiene der, bûten my, gjin minsken fan de Fryske 

Rie by steat en gean derhinne. Allinnich yn ’e auto dus. Mar wat earder fuort as oars, want 

dan koe ek noch efkes it sintrum fan Auwerk oandien wurde. Om’t de betinking net om seis, 

mar om sân oere de jûns begûn en net elts dêrfan op ’e hichte wie, hearde men hjir en dêr 

op ’e terraskes yn it sintrum al ús ‘Westfrees’ praten. In eachlûker yn it sintrum wie de hege 

maaibeam. Der stie nammers ek in hege peal neist mei in hoanne derop en my tinkt dat soks 

ek wol wat mei it Skiermûntseager Kallemooifeest te krijen hawwe sil. 

Behalven de begjintiid hie dit jier ek de manifestaasje sels in wat oar karakter as de jierren 

dêrfoar. De organisator, it ‘Friesisches Forum’, hie besletten om ris te besykjen om ta in wat 

oare opset te kommen. Dat betsjutte ûnder oaren dat der gjin politisy as sprekker wiene. De 

minsken waard frege om blommen mei te nimmen om it monumint te fersieren en minsken 

dy’t dat woene, koene sels wat sizze. Der wiene foar safier’t ik neigean koe, sa’n hûndert 

minsken, dêr’t in stik as fyftsjin minsken fan út ús provinsje wei kamen. Benammen de 

jongerein fan ús provinsje wie goed fertsjintwurdige. 

Arno Ulrichs, foarsitter fan it ‘Friesisches Forum’, fertelde dat der de twadde pinksterdei by it 

monumint al in Platdútske tsjerketsjinst holden wie. Fierders hied er in ferhaal oer de 

histoarje fan de betinking en kaam sadwaande bygelyks op de sân Fryske Seelannen, de 

rjochtspraak  yn ’e Midsieuwen en Ubbo Emmius, dy ‘t it monumint ta it alter fan de ‘Fryske 

frijheid’ ferklearre. 

Nei him gie Wiebe Hoekstra út Sint Jânsgea  benammen yn op de argeology fan de lokaasje. 

Hy wiisde derby ek op in pingo (in dobbe dy ‘t út de ûndergrûn wei fan wetter fersjoen wurdt), 

dy’t yn ’e direkte omkriten te finen is. Dy pingo’s hiene foar de minsken yn it ferline ek in 

magyske betsjutting.  

Marron Curtis Fort (1938, Boston) in Amerikaansk-Dútske germanist, hie as lêste sprekker in 

pleit yn en foar it Sealterske Frysk. Dêrnei waarden briefkes omparte en hawwe wy mei-inoar 

it earste en it fjirde kûplet fan it East-Fryske folksliet songen. It spriek fansels dat wy doe 

spontaan ek ús Frysk folksliet noch songen hawwe. 
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Oan ’e ein betanke Ulrichs de minsken foar harren oanwêzigens en noege er de lju út om ek 

ris oer in  wat oare opset fan de betinking mei te tinken. Al mei al hie de gearkomste wat 

beslettens, wie it wat mear op it gefoel rjochte as dat it gefal wie mei de mear offisjele 

taspraken. It begûn oan ’e ein fan ’e betinking sa stadichwei ek al wer wat te reinen en wy 

koene noch krekt droech it kafee ‘Kukelorum’, by de slûs yn it Ems-Jadekanal (Iems-

Jadekanaal), ynstappe. 

Sa as alle jierren wie it dêr wer in tige gesellige sit en it liket my persoanlik wol ta dat de 

minsken fan ús – en dy fan East-Fryslân – hieltiten makliker mei-inoar yn petear reitsje. Krekt 

foar tsienen yn ’e rein en mei in stadichoan oanheljende wyn gong ik op hûs oan en wie om 

healwei tolven wer thús, mei in foldien gefoel.                                                                         

Op dizze wize dogge wy ek mei oan it troch de provinsje frege stimulearjen fan kontakten 

mei de oare Fryslannen. 

Anton van der Ploeg 

                                                         

Iepening Seelter Kulturhuus (Sealterlân) 

De Seelter Buund, de geakundeferiening fan Sealterlân, hat yn 2002 it treinstasjon fan 

Scharrel (‘Skäddel’ op syn Sealtersk), dat net mear aktyf brûkt waard, kocht foar harren 

kulturele aktiviteiten. Sa stadichwei wie it dak minder wurden en yn 2012 de restauraasje 

klearkommen, ûnder oare mei jild fan de Bûnssteat, it lân Nedersaksen en fan de EU,  

De Fryske Rie wie útnoege foar in lytse fiering fan it ôfsluten fan it wurk op sneon 20 april de 

middeis om trije oere. 

Sjoerd fan der Schaar, mei syn frou Djurrie, Jan Romkes van der Wal en Anton van der 

Ploeg teagen derhinne. De ôfstân falt wol wat ta. It is sa’n oardel oere riden. Dreech te finen 

is it ek net. De navigaasje wie ynskeakele. It die lykwols bliken dat der noch in Scharrel wie, 

in buorskipke sa’n 20 kilometer fan it haadplak ôf. Dêr kamen wy earst telâne, mar wy sieten 

rom yn ’e tiid, dat sadwaande rieden wy in lyts stikje om, oer hiele smelle wegen. It tochtsje 

joech in prachtich byld fan it lânskip yn dit stikje Fryslân. It docht noch it meast oan de 

Wâlden tinken. 

Ryklik foar trijen kamen wy yn it oare en bedoelde Scharrel oan. Wy moasten oer in lyts 

spoarke en seagen daliks al dat dêr sa’n 150 meter nei rjochts wat te belibjen wie. 

Der wiene ek al minsken yn Sealterske klaaiïnge. Dy fersoargen it folksdûnsjen op it pleintsje 

foar it kultuerhûs. Men moast wol wat yn ’e lijte stean fanwege de kâlde wyn, mar it wie moai 

om te sjen. 
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                                  It Seelterfräiske Kulturhuus op ’en nij iepene 

Nei it dûnsjen giene wy it gebou yn en krigen wat te drinken oanbean. Neist ús wiene der 

fertsjintwurdigers fan ûnder oaren de gemeente ‘Saterland’, it lân Nedersaksen en de EU. 

Hja waarden allegearre wolkom hiten troch Heinrich Pörschke, de foarsitter (‘boas’ op syn 

Sealtersk) fan ’e Seelter Buund. In power-pointpresintaasje joech noch wat bylden fan it wurk 

dat dien wie. 

Dêrnei joech ponghâlder Heinz Hermann Evers noch in útlis oer de finânsjes. De 

boargemaster die ek noch in wurdsje.   

Úteinlik krigen wy de gelegenheid om, mei in hapke en in drankje, yn it gebou wat mei de 

oanwêzigen te praten. It falt my hieltiten wer op dat jo sa maklik mei de minsken oan ’e praat 

komme. 

In aardige bykomstichheid wie dat der noch twa minsken út ús Fryslân oanwêzich wiene. It 

wie Chris van Hes út De Jouwer fan de jonge Friezen, mei syn freondinne. Se wiene efkes in 

dei nei East-Fryslân riden om wat fan de Fryske sfear gewaar te wurden. Se hiene Auwerk 

besocht en ek de Opstalbeam waard fansels efkes oandien. No kamen se hiel tafallich krekt 

op it goede stuit by dizze manifestaasje telâne en koene harren moai tusken it selskip minge. 

De Buund hat in eigen findel en it is dochs wol tige nijsgjirrich dat se dêr, neist it byld fan 

Karel de Grutte, ús Fryske flagge yn ferwurke hawwe. Wy koene it net neilitte ús der efkes 

mei op ’e foto sette te litten. 

Nei in tige smûk byinoar wêzen, hawwe wy noch efkes by de famylje Evers thús op besite 

west, foardat wy wer op  hûs oan set binne. Foar de leafhawwers is it miskien wol handich te 

witten dat Johanna Evers ferline jier in prachtige kursus Sealtersk makke hat.                                                                         

Al mei al waard ek mei dizze besite wer wurke oan it ûnderhâlden fan de troch de provinsje 

frege kontakten mei de oare Fryslannen.                                                                        

Ferslach: Anton van der Ploeg; foto’s: Jan Romkes van der Wal 
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Webstek en publisiteit 
De Fryske Rie en de Ynterfryske Rie kundigje har moetings oan en dogge ferslach fan 
harren aktiviteiten op www.fryskerie.nl en www.interfriesischerrat.de. Dêr wurdt ek in ynfolling 
mei jûn oan it produkt ‘publisiteit’ fan de provinsje. 

 

http://www.fryskerie.nl/
http://www.interfriesischerrat.de/
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5. Organisaasje 

De Stifting Fryske Rie wurdt bestjoerd troch in bestjoer. 
It bestjoer fan de Fryske Rie (tagelyk seksje West fan de Ynterfryske Rie) hat sûnt septimber 
2013 de neikommende gearstalling: 

* Roel Kaastra, foarsitter Deistich Bestjoer 
* Anton van der Ploeg, skriuwer Deistich Bestjoer  
* Jan Hiemstra, 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          
* Sjoerd v.d. Schaar, LTO Noord 
* Jan Romkes van der Wal, Fryske Rie fan Tsjerken 
* Douwe Willemsma, Feriening fan Fryske Gemeenten 
Dielnimmer oan de Rie:  
* Jetze Dijkstra fan Aduard, benammen foar argyfwurk. 

It roaster fan ôfgean sjocht der as folget út: 
 
Beneamd:                   Giet ôf: 
 
2005/2008/2012             (jan./febr.) Roel Kaastra   2016 
2006/2009/2013   (jan.) Jan Romkes van der Wal  2017 
2006/2010/             (febr.) Sytze Hiemstra    2018 
2010              (sept.) Jeltsje van der Mei   2014 
1997/2007/2010           (sept.) Sjoerd van der Schaar  2014 
2003/2007/2011   (febr.)  Kerst Huisman    2015 
2007/2011    (nov.) Douwe Willemsma   2015 
2007/2011    (nov.) Siebren Dijk    2015 
2013     (maaie) Jan Hiemstra    2017 
2013     (sep.)Anton van der Ploeg   2017 
 
1) By tuskentiidske wizigings nimt de nijkommer it plak yn fan de ôfgeande. 
Oftredende leden binne daliks op ’en nij foar 4 jier beneamber of werkiesber (kêst 6 
statuten). 
2) Sjoerd van der Schaar syn termyn is yn 2006 yngongen, mar hy is earst yn 2007 op ’en nij 
werbeneamd.  
 
Gearkomsten fan it bestjoer 
- It bestjoer fan de Fryske Rie hat yn 2013 fjouwer kear gear west, nammentlik op 21 
febrewaris, op 17 april, op 19 septimber en op 28 novimber.  
Begjin 2013 hat Tjallien Kalsbeek, de fertsjintwurdichster fan de jonge Friezen har 
lidmaatskip opsein yn ferban mei har oanstelling by de provinsje Fryslân, dy’t 
subsydzjejouwer is fan de Fryske Rie. 
- Yn septimber hat Saapke Miedema, nei’t se acht jier lang it skriuwerskip en it 
ponghâlderskip útoefene hie, ôfskie naam. De Fryske Rie ferlear dermei ien fan de minsken 
dy’t de Rie in gesicht joech. 
- Nije bestjoersleden binnen sûnt maaie 2013 Jan Hiemstra, dy’t ponghâlder waard en sûnt 
septimber 2013 Anton van der Ploeg, dy’t it skriuwerskip op him naam hat. 
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6. De Ynterfryske Rie 
Ynterfryske Rie (Interfriesischer Rat): www.interfriesischerrat.de 
 
De Ynterfryske Rie (YFR) 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 (de ‘Vorstand’) hat yn 2013 twaris byinoar west. 
De gearkomsten wiene op 17 maart en 23 novimber yn Oyten, krekt Bremen foarby. Yn 
novimber is ek ofskie naam fan Saapke Miedema, dy’t foar de Fryske Rie yn it deistich 
Bestjoer fan de Ynterfryske Rie siet. 
 

De jierlikse miene gearkomste fan it algemien bestjoer fan de Ynterfryske Rie waard op 24 
maaie op Hilgelân holden. Yn it algemien bestjoer hawwe alle leden fan de Fryske Rie in sit. 

  

De gearstalling fan it Deistich 
Bestjoer (‘Vorstand’) fan de 
Ynterfryske Rie yn 2013, f.l.n.r.: 
Roel Kaastra, Saapke Miedema, 
Erk Hassold, Frank Nickelsen*, Ilse 
Johanna Christiansen, Gerhard 
Cordes en Georg Pahl. 

*dielnimmer (‘Geschäftsführer’ Noard-
Fryslân) 

 

 

 

 

 

 

De flage fan de Ynterfryske Rie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuren/symboalen: lofts ûnder Fryslân, rjochts ûnder East-Fryslân en boppe Noard-Fryslân 

 

http://www.interfriesischerrat.de/
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7. Ynterfryske susterorganisaasjes 
 
Freeske Raad/ Fräiske Räid Sektion Ost; e-mail: friesenrat-ost@interfriesischerrat.de 

De seksje East wie yn 2013 sa gearstald:  
* Gerhard Cordes, foarsitter; fise-foarsitter YFR; lid Vorstand YFR 
* Dieter Baumann, fise-foarsitter  
* Volker Landig, ponghâlder 
* Uta Mansholt 
* Wolfgang Meiners 
* Dieter Ostendorff 
* Georg Pahl; ponghâlder YFR; lid Vorstand YFR 
* Arno Rademacher 
* Arno Ulrichs, Schriftführer 
Geschäftsführer(in): fakatuere 

 

Frasche Rädj Sektion Nord, www.friesenrat.de  

De seksje Noard wie yn 2013 sa gearstald: 
* Ilse Johanna Christiansen (fertsjintwurdichster fan de Friisk Foriining), foarsitter; lid 
Vorstand YFR 
* Erk Hassold, (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesischen Verein), fise-foarsitter; foarsitter YFR; 
lid Vorstand YFR 
* Carl Rickmers (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesische Verein), skriuwer 
* Maren Jessen (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesische Verein), ponghâlder 
* Inken Völpel-Krohn (fertsjintwurdiger fan it Nordfriisk Instituut) 
* Gudrun Fuchs (fertsjintwurdichster fan de Eiderstedter Heimutbund) 
* Kurt Hinrichsen (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesische Verein) 
* Jörgen Jensen-Hahn (fertsjintwurdiger fan de Friisk Foriining) 
*Jens Quedens (fertsjintwurdiger Öömrang Ferian) 
* Eva Waltemath (fertsjintwurdichster fan de gemeente Hilgelân) 
Sekretariaat: Frank Nickelsen (Geschäfsführer) en Anni Karnebogen (lêstneamde op 
projektbasis).  

 

 

http://www.friesenrat.de/
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8. Finânsjes 

Resultaatrekken oer 2013 Fryske Rie 

Lesten Baten 

Produkt 1 

Bestjoerlike 

kontakten 

   

Bestjoerlike 

kontakten mei 

Noard- en East 

Fryslân 

€ 870,56 Subsydzje prov. 

Fryslân 6) 

€ 1118,00 

Produkt 2 

Moetings 

   

Jonge boeremoeting € 1500,00 Jonge boeremoeting 

bydragen fûnsen 

€ 1000,00 

Boeremoeting € 573,20   

Romereis 1) € 42681,82 Romereis € 43558,00 

Hilgelânreis € 6651,23 Hilgelânreis  € 5997,50 

  Subsydzje Prov. 

Fryslân 6) 

€ 2225,00 

Produkt 3 

Publisiteit 

   

Publisiteit 2) € 128,94 Bydragen tredden € 1326,59 

Bankkosten 3) € 150,95 Subsydzje prov. 

Fryslân 6) 

1000,00 

Ynternet € 769,16   

Ferrekkeningen oer 

2012 4) 

€ 60,00   

Ofskriuwen 

foarrieden 

€ 66,83   

Eblt € 100,00   

Ferskaat    
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Kosten as jefte € 370,30 Kosten as jefte 370,30 

Korreksje 5) € 102,23 Rinte bedriuwsrekken 

3660282146 

156,11 

Resultaat oer 2013 € 2726,28   

 € 56751,50  € 56751,50 

1)
 Romereis betelle yn 2013 € 41.683,32; noch te beteljen rûsd op € 998,00, meiïnoar € 42.681,82 

2)
 Hjir falt ûnder it bûsboekje, de Ried fan Fryske Beweging en Fyk 

3)
 Dit binne de bankkosten oer it earste, twadde en tredde fearnsjier; fan it fjirde fearnsjier geane nei 

2014 
4)

 Dit bestiet út € 20 blommen, € 50 Ried Fryske Beweging noch oer 2012 en Ferrekkening 2012 + € 
10  
5)

 Foar posten dy ´t op 2012 belutsen wiene en om resultatenrekken en Balâns op inoar oanslute te 
litten. 
6)

 It totaalbedrach oan taseine subsydzje fan € 4.343 is sa goed as mooglik oer de produkten 
ferparte. 

 

 

Balâns Stichting Fryske Rie op 31 desimber 2013 

Balâns 2013 

AKTIVA 01-01-2013  31-12-2013 

    

Fêste aktiva    

Materiële f.a.   € 0 

    

Omgeande aktiva    

Foarrieden 1) € 66,83  P.M. 

Koartrinnende foarderingen € 0  € 0 

Likwide middels    

– Bank Eur. Rabo Ver. Pakket .......11 € 529,36  € 4707,49 

– Bnak Eur. Rabo Bedrijfsspaarrek. ........46 € 7052,44  € 7208,55 

– Kassaldo € 184,08  € 174,05 

Oerrinnende aktiva    

– Noch te barren bedraggen 2) € 706,19  € 0 
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Totaal aktiva € 8538,90  € 12090,09 

    

PASSIVA 01-01-2013  31-12-2013 

    

Fêste passiva    

Eigen fermogen    

– Algemiene reserve 3) € 8365,81  € 11092,09 

– Bestimmingsreserve € 0   

    

Omgeande passiva    

Koartrinnende skulden 4)   € 998,00 

Oare skulden    

Oerrinnende passiva    

– Noch te beteljen bedraggen 5) € 173,09   

    

Totaal passiva € 8538,90  € 12090,09 

 

Taljochting op de Balâns 

1) De besteande foarrieden binne: 

NF-nullen; bysûndere postsegels; boekjes; 5 boeken “De Fryslannen” + 4 postsegels nr. 1; 

74 magazines mei DVD + 100 magazines sûnder DVD 

2) Rinte Rabo Bedrijfsspaarrekening oer 2012 (€ 196,19); in stipefûns, stipe Grutfrysk 

Kongres, komt yn jannewaris 2013 (€ 500), ferrekkening (€ 10). 

3) De algemiene reserve is de buffer foar ûnferwachte útjeften, ek dy foar de produkten dy't 

mear kostje as begrutte en troch de provinsje stipe binne. Dizze reserve is yn grutte halen 

ûntstien troch jeften. Oer 2013 is dizze reserve tanommen mei de winst oer 2013 fan € 

2726,28. 

4) Dit binne noch te beteljen kosten foar de Romereis: € 576,50 evaluaasje reis, € 21,50 

postsegels en € 400 printwurk reisboekje 
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5)  € 33,33 (restant ophefte Nederlânske bankrekken YFR) moat noch oermakke wurde nei 
de YFR (dy hie noch gjin bankrekkennûmer) 
€ 54,43 moat noch útbetelle wurde foar in rekken foar de frouljusmoeting 2012. 
€ 45,25 wurdt betelle yn 2013 foar bankkosten 4e fearnsjier 2012 
€ 40,08 (rinte ophefte Bedrijfsspaarrekening YFR oer 2012) moat noch oermakke wurde 
nei de YFR 

 

 


