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1. Ynlieding

 Foar jo lizze de jierstikken fan de Fryske Rie oer it jier 2015, besteande út in ferslach fan de   
aktiviteiten en de jierrekken oer 2015, mei de steat fan baten en lêsten en de balâns fan 31 desimber 
2015.
Fan ’t jier waard ek wer wurke oan de doelen út it karbrief sa as neamd yn haadstik 3.                          
It giet no lykwols om it oanpaste karbrief, dat op 1 oktober fan it ferslachjier troch de Fryske Rie 
fêststeld is.
De reguliere útwikselings wienen dit jier beheind ta de beide boeremoetings,
Beskriuwings fan dy en oare eveneminten fine jo fierderop yn de jierstikken.
Itselde jildt ek foar de bestjoerswikselings yn it ôfrûne jier.
Alle bestjoersleden tige tank foar harren krewearjen foar de ynter-Fryske kontakten en moetsings. 
Sytze Hiemstra wurdt ek no wer tige tanke foar syn wurk as staverings- en taalhifker. Ik tink dat it hjir 
ek wol it plak is om ús foarsitter Roel Kaastra spesjaal tank te sizzen foar syn krewearjen foar it 
oanpassen fan it karbrief. Dat hat in hiele toer west!
Út namme fan de Fryske Rie,
Anton van der Ploeg, skriuwer
Âldegea, 23 febrewaris 2016
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2. Fan de foarsitter                                                                          
‘Boost’
Ús Fryske Rie hat mei oare West-Friezen yn 2015 nei it 26ste Grut Frysk Kongres sûnt 1925 west. Dit 
jier wie Noard-Fryslân oan bar om dat te organisearjen. It wie in yn toeristysk opsicht tige slagge 
wykein. Bewenners fan Söl (‘Sylt’ yn it Dútsk) hawwe tige warber west om de dielnimmers fan alle 
moais kwa natoer, argeology en lânskip mei genietsje te litten. Ek koenen wy de oare kant fan de 
medalje sjen. De Hindenburgdaam (1927) mei in frekwinte spoarferbining is in maklike wize om it 
eilân te berikken. Mei auto of iepenbier ferfier. De huzen dy’t frijkamen, bygelyks troch ferstjerren, 
binne yn de rin fan hûndert jier kocht troch minsken mei grutte fermogens. Hja stieken de eilanners de 
loef ôf. De prizen fan ûnreplik goed gongen dêrtroch sa omheech, dat it gros fan de eilanners dy net 
mear betelje koe en nei it fêstelân ferhuzen. De measte oarspronklike eilanners wenje tsjintwurdich op 
it fêstelân. Eltse dei reizgje sa’n 3000 dêrfan nei it eilân (en werom) om dêr te himmeljen, les te jaan, 
foar ûnderhâldswurk en as medysk personiel.
De ekonomy, hast 100% toeristysk, hat troch de hege prizen in grutte ‘boost’ krigen. It tilt yn it 
haadplak Wäästerlön/Westerland op fan de meast lúksueuze restaurants en op oare plakken steane de 
prachtige twadde wenten. Lykwols is de kust net ‘ferbelgianisearre’, mar oft dat in foarbyld is foar 
bygelyks Skylge (4900 ynwenners op 86 km2 lân; Söll 21000 ynwenners op 99 km2 lân)?
Wy hawwe fan ’t jier twa moetings hân (sjoch dêroer op in oar plak yn dit jierferslach). Myn tank giet 
út nei de minsken fan ús bestjoer, mei help fan wurkgroepen, dy’t dat mooglik meitsje. En fansels, 
‘last but not least’, tank foar de bydragen oan en it wurk foar dizze jierstikken!
Ek wol ik hjir graach tank sizze foar de finansjele stipe dy’t ús stifting kriget fan de provinsje Fryslân 
en ek dit jier wer fan P.W. Janssen's Friesche Stichting. Dat is ûnmisber foar ús wurk.
De Fryske Rie bestiet as rjochtspersoan sûnt 1981, mar is al folle âlder. Foar dy tiid is 
de rie ek wol ris opdoekt of oars weiwurden, mar kaam er dochs wer werom. Sûnt 1981 is der in 
karbrief (statuten) dêr’t de regels yn steane fan hoe’t wy mei inoar omgeane en wa’t ferantwurdlik 
binne. Dat moast yn dy tiid noch yn it Hollânsk formulearre wurde. Mar troch it krewearjen fan 
Dieuwke de Graaf-Nauta as steatssekretaris fan Ynlânske saken (1986-1994) is de mooglikheid om 
karbrieven/statuten yn ús eigen taal te skriuwen der kommen. It is lykwols net allinnich oersetten yn it 
Frysk, want de fraach kaam nei boppen yn hoefier’t de doelstelling fan de rjochtspersoan noch aktueel 
wiene. In oanpassing wurdt dan ek fakentiids troch de kompleksiteit útsteld. Dat wie by ús earder ek it 
gefal. Mar no wie it sa fier. Efkes trochpakke en nei fiif konsepten wie it klear. It beslút is nommen yn 
it stedhûs fan Dokkum. Nei ôfrin hawwe wy bygeande foto fan de leden fan ús Rie makke. En wy 
tankje ús notaris mr. Anna de Vries fan Oerterp foar har meiwurking!
Roel Kaastra,
foarsitter
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3. Doelstellings en maatskiplike ynbêding
It doel fan de Fryske Rie (oerset út it karbrief):                                                                                         

a - it ûntwikkeljen fan de Fryske kultuer yn de brede betsjutting, mei help fan ynternasjonale 
kontakten en troch it skeppen en ûntwikkeljen fan de middels dy’t sokke kontakten mooglik 
meitsje;

b - oare Europeeske regio’s yn de kunde te bringen mei de Fryske kultuer en it meiwurkjen oan it 
presintearjen fan de kultuer fan oare Europeeske regio’s yn de eigen provinsje;

c - it stimulearjen fan de kulturele posysje fan Fryslân yn Europa troch 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 - benammen it befoarderjen fan de kontakten tusken de trije Fryslannen.  

                                                                  
De gearstalling (ek oerset út it karbrief):                                                                                                   
It bestjoer fan de stifting bestiet op syn minsten út fiif en op syn heechst út fyftjin persoanen, dy’t, as it
kin, foardroegen wurde troch de neifolgjende organisaasjes of harren rjochtsopfolgers:

ien troch de organisearre lânbou;
ien troch de Fryske frouljusorganisaasjes;
ien troch de Fryske Akademy;
ien troch de Feriening fan Fryske Gemeenten;
ien út of foar de Fryske jongerein;
ien út of foar it ûnderwiis yn Fryslân;
ien út it Frysk tsjerklik fermidden;
ien út it Fryske bedriuwslibben;

     ien út de Fryske sportwrâld;                                                                                                             
Dêrneist kinne ek oaren dy’t in positive ynbring hawwe kinne by it realisearjen fan de doelen, 
streekrjocht beneamd wurde troch it bestjoer fan de Fryske Rie.
By de gearstalling fan it bestjoer wurdt stribbe nei in brede fertsjintwurdiging fan de Fryske befolking.
Yn 2015 hat Lolke T. Folkertsma de funksje fan ponghâlder oernaam fan Jan Hiemstra.
Alhoewol’t sy al yn 2014 harren lidmaatskip beëinige hawwe, is der op 2 juny yn restaurant ‘Jonker 
Sikke’ yn Jellum ôfskie naam fan Jan Romkes van der Wal en Douwe Willemsma. De foarsitter hat 
harren yn syn ôfskiewurd benammen ek priizge foar harren positive ynbring by de gearkomsten.
                                                                          

                                          
Gelkje Schotanus spjeldet Douwe Willemsma (lofts) en Jan Romkes van der Wal (rjochts) it ‘sulveren 
pompeblêd’ op.
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4. Produktferslach
Aktiviteite-aginda
De (Ynter)fryske Rie hat in aktiviteite-aginda, dy’t yn ’e regel foar in tal ûnderwerpen 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 2015 is it kongres op Söl (Sylt) holden. In 
ympresje fan dat barren kin men fierderop yn dit ferslach fine. Yn 2018 is East-Fryslân oan bar.

 It ‘Friesendroapen’ (earder de ‘Sternfahrt der Friesen’) op Hilgelân, in kultureel evenemint om ’e 
trije jier, mei artysten út alle Fryslannen. Dat barren fan Westerlauwerske en Noard- en East-
Friezen is en wurdt holden foar in breed publyk út de trije Fryslannen en hat foar it lêst yn 2013 
plakfûn. Yn 2016 sil it wer heve.

 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 der gjin moetings yn ús 
(Westerlauwersk) Fryslân holden. Fierderop kin men de ferslaggen lêze fan de yn de oare 
Fryslannen holden moetings fan boeren en oankommende boeren.

 Alle jierren op ‘tredde pinksterdei’ fynt yn Rahe, by Auwerk/Auerk (Aurich) in betinking plak fan
de Fryske frijheid, sa as dy fan âlds bestien hat, by de Opstalsbeam. Út de Fryske Rie wei binne 
dêr ek fertsjintwurdigers by oanwêzich. Dêr fine jo fierderop ek it ferslach fan oer it ôfrûne jier.

Moetings 2015
Algemien
De jierlikse moetings jouwe by útstek mooglikheden om mei minsken fan bûten ús provinsje yn 
kontakt te kommen en ek oaren priuwe te litten oan ús Fryslân en ús Fryske taal. It is dan ek dúdlik dat
wy mei dy aktiviteiten bydrage oan de doelstellings fan de provinsjale beliedsnota ‘Grinzen oer’, te 
witten it stypjen fan de Fryske taal en kultuer. 
55ste ynterfryske boeremoeting yn East-Fryslân                                                                                       
Fan 4 oant en mei 7 febrewaris waard de 55ste boeremoeting holden. Dizze kear wie it yn de omkriten 
fan Lier (Dútsk: Leer).
Fan ús kant dienen der  tolve persoanen oan mei. De Noard-Friezen wienen mei in buskefol, sadat der 
al mei al in fêste groep fan sa’n 60 dielnimmers oan de eveneminten meidie. Dêrneist gienen der 
ôfwikseljend ek noch minsken fan de gastgesinnen mei.
De woansdeis:
Wy wienen mei eigen ferfier en hienen derfoar soarge dat wy om healwei seizen  yn it 
‘Heimatmuseum Klottje Huus’ yn Lier wienen. Dêr hjitte frou Beatrix Kuhl, de boargemaster fan Lier 
ús fan herten wolkom. It ferdielen oer de gastgesinnen ferrûn tige maklik. Gjin wûnder ek want it 
binne sa stadichwei allegearre bekenden fan inoar, oft se no út Sealterlân, Noard-, East- of út ús 
Westerlauwersk Fryslân komme. De jûns wie der gelegenheid om in praatsje mei de famyljes fan de 
gastgesinnen te meitsjen. Net al te let op bêd, want de oare deis hienen wy it in drok programma. 
De tongerdeis:
Om healwei tsienen wienen wy allegearre yn it ‘Heimatmuseum’ yn Weener en waarden wolkom 
hjitten troch boargemaster Sonnenberg. Frau von Glahn-Hesse joech in útlis oer de skiednis fan it 
Heimatmuseum en dêrnei waarden wy yn trije groepen ferdield. It wie de bedoeling om om bar troch it
‘Heimatmuseum’, it ‘Organeum’, en it papierfabriek  ‘Klinge’ rûnlaat te wurden. Sjoen de beskikbere 
tiid kamen de measten lykwols net fierder as twa besiten.
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- De iene groep gie earst nei it Organeum. Der stie in hiel nijsgjirrige samling toets-
muzykynstruminten, sa as bygelyks Schnittger- en Hinz-oargels. De hear Heikens, alhoewol 
ôfkomstich út it Midwolda (Grinslân), joech yn ûnferfalske Dútsk de taljochting oer de skiednis fan de
oargelbouwerij en hy spile út en troch efkes op ien fan de ynstruminten. Dat binne dochs fan dy 
mominten dat it jin wer muoit dat men yn it ferline net mei muzykmeitsjen grutbrocht is.
- Dêrnei kaam it Heimatmuseum oan bod. Wy krigen dêr, al kuierjend troch it grutte gebou, in heldere 
útlis fan frou Von Glahn. Ûnfoarstelber wat dêr wol net ûnderbrocht wie. Der wienen samlings fan 
gebrûks- en sierfoarwerpen yn ûnder oaren koper, tin, sulver en porslein. Ek it earizer wie fansels 
oanwêzich. By de gebrûksfoarwerpen wie dúdlik de ynfloed dy’t de skipfeart yn dizze krite yn it 
ferline hie, werom te finen. Der wienen bygelyks foarwerpen út Ingelân, mar ek út Sina. Fierders 
wienen der boppe komplete útstallings oer beroppen út it ferline, lykas it libben op de boerepleats, in 
skuonmakker, in drukkerij, in smidderij en ek de optyk wie fertsjintwurdige.

                      

            

                      It tsjernjen mei hûnekrêft                               Koperengebrûksfoarwerpen 
Oan de ein kaam de argeology oan de oarder en waarden de ynpolderings nei de Sint-Elisabetsfloed yn
1421 yn dit gebiet yn byld brocht. It sil jin gjin nij dwaan dat dy skiednis in soad reitsflakken hat mei 
de skiednis fan it stik fan de provinsje Grinslân, dat om de Dollard hinne leit. 
- It papierfabryk binne wy spitigernôch net oan ta kaam, mar fan minsken, dy’t der wol west hawwe, 
haw ik begrepen dat it eins wat mear oer de hjoeddeiske produksje gie as oer de skiednis fan de 
papieryndustry yn dit, tsjin East-Grinslân lizzende, gebiet. Ek foel it noch net ta om it hiele 
produksjeproses foar de geast te krijen.
- Om healwei ienen gie de hiele groep rinnend nei ‘Hotel Am Rathaus’, dêr’t wy in treflik miel 
optsjinne krigen. De ‘Grünkohl’ (boerekoal, strûpmoes) wie sa njonkenlytsen al in tradysje wurden. 
Men sjocht ek wer dat ús Dútske Friezen mear fleis op it menu hawwe as wat by ús wenst is.
- Nei it iten gienen wy earst op ’en paad nei in ‘Stienhoes’ yn Bunderhee, fuort oer de grins. Dy stins 
stammet út de tiid fan de Skieringers en Fetkeapers yn de 14e iuw. Likernôch om 1200 hinne waard 
begûn mei it bouwen mei stien. It earst wienen de tsjerklike gebouwen oan bar, mar al rillegau keazen 
de haadlingen út dy tiid derfoar om foar harsels ek sa’n gebou del te setten. Dat makke de ferdigening 
fan harren besit yn dy roerige tiid in stik makliker en it joech fansels ek status. Al mei al ferskille de 
stienhuzen yn East-Fryslân yn bouperioade, funksje en styl net mei de stinzen dy’t yn Grinslân en 
bygelyks yn Feanwâlden (de ‘Skierstins’) steane. 

       
        It stienhûs yn Bunderhee
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needsaaklike restauraasjes út te fieren en tagelyk ek mooglikheden te skeppen om besiten oan dat 
monumint te bringen en dan fansels ek útlis te krijen. It wienen ûnder oaren de hear Bärenfänger en 
frou König, direkteur resp. argeolooch fan de Ostfriesische Landschaft, dy’t foar ús de taljochting 
fersoargen. Nei’t wy oan de ein ek noch op in broadsje mei wat lekkers traktearre waarden, gienen wy 
deselde wei del as dêr’t it stienhûs oan stiet, mar no wat fierder.
- Dêr stie de stoeterij ‘Polderhof’. In stoeterij fan Fryske hynders fan de famylje Brümmer. It wie in 
ûnbidich kompleks, net allinnich de stâlen dêr’t de hynders stienen, mar ek de ôffrede stikken gers en 
bûtenbakken, in maneezje, gebouwen foar opslach, ensafuorthinne. Ien fan de nijste gebouwen stie 
oan de wei: in hiel grut hûs dêr’t minsken keamers hiere koenen om de tiid op de stoeterij, bygelyks 
mei hynsteriden, troch te bringen. Op de dakken fan de gebouwen wienen hast oeral sinnepanielen 
montearre. Efter yn de landerijen stienen sa’n tsien wynmûnen, dy’t ek by it kompleks hearden. Men 
krige de yndruk dat de enerzjywinning ûnder de namme Enova eins it eigentlike bedriuw foarme en 
dat dêrmei de stoeterij, mei wurk foar tsien minsken, derby naam wurde koe.

                                                   De twa tûken fan it bedriuw
De hear Becker fersoarge de rûnlieding. It seach der allegearre tige lúks út. Wy gienen by de hynders 
del dy’t op ’e stâl stienen. Hjir en dêr waarden hynders fersoarge en ek de oerkape maneezje waard  
net fergetten. Nei de rûnlieding krigen wy kofje mei gebak. Op de eftergrûn koenen wy troch it glês 
sjen nei in dressuer mei Fryske hynders yn de maneezje. Oan de ein kaam de hear Brümmer sels ek 
noch efkes del om fragen te beäntwurdzjen. Dêrnei kaam der in ein oan in drokke dei.
De freeds:
Moarns om healwei tsienen yn it sintrum fan Lier. Op it programma stie in besite oan it ‘Bünting 
teemuseum’.  Anne Kea von Rossum wie de gastfrou. Hja prate Hollânsk en Dútsk. Hiel dúdlik en mei
in protte entûsjasme joech se in útlis oer de skiednis fan it teedrinkkultuer yn East-Fryslân.
 
- Earst it drinken sels. It kaam der op del dat it wetter yn de feangebieten eins net te drinken wie. Bier 
wie iuwen it alternatyf, mei alle neidielen dy’t dêrby hearre. De dochs wol yntinsive kontakten mei 
Nederlân brocht de tee by harren. Earst allinnich by de minsken mei in protte jild, mar sa súntsjeswei 
waard it in algemiene folksdrank.
- Doe de seremoanje: op de tafels stie foar elts in plat kopke, mei in klûntsje deryn. In pear froulju 
kamen del om de tee yn te jitten. Dat mochten wysels perfoarst net dwaan. Doe de molke. In lyts 
kûgelrûn leppeltsje mei molke moast, tsjin de rjochting fan de sinne yn, bytsje by bytsje yn it kopke 
getten wurde. De molke moast 30% fet hawwe, oars kamen der gjin wolkjes yn it kopke. Reare mocht 
alhiel net. De earste slokjes joegen in teesmaak dy’t stadich oergie yn de smaak fan tee mei molke. 
Nammerste tichter as men by de boaiem kaam, nammerste mear naam de swiete smaak fan it klûntsje 
wer ta. Al mei al moast men der de tiid foar nimme. Trije kopkes moasten der dronken wurde. Twa 
betsjutte dat de gastfrou te sunich wie, fjouwer wiisde derop dat se de rije kant it neist wie.
Nei de seremoanje makken wy noch in gong troch it museum. Alderhanne saken dy’t mei tee te krijen 
(hân) hawwe, koenen besjoen wurde: tsjettels, teepotten, teekisten, ensafuorthinne. Al mei al in tige 
nijsgjirrige gewaarwurding. 



                                                                                   8- Nei it museum folge der in rûnlieding troch it âlde part fan de stêd Lier. De gids joech wol in wat 
skoaljuffereftige yndruk, mar wie tige goed mei de saak op ’e hichte. Âlde keapmanshûzen, pakhuzen 
en gean sa mar troch. Ien fan de moaiste pânen wie dy fan de firma Wolff, in hannel yn wyn. Wy 
mochten der yn en fia lytse trepkes koenen wy oant en mei de tredde ferdjipping omheech. Alles yn 
âlde steat, alles wat der stie wie antyk. It wie echt de muoite wurdich. Dêrnei noch by it stânbyld fan 
‘Keerlke’ del. Keerlke is de haadpersoan yn in boek mei deselde namme fan Wilhelmina Siefkes, in 
ferneamde skriuwster yn it Platdútsk út Lier. It wie it jonkje ‘Hinny’ dy’t yn de earmoedige tiid libbe, 
mei in heit dy’t oan de drank wie en in omke dy’t him de soargen fan it jonkje oanloek. It boek is ek 
yn ús Frysk útjûn ûnder de titel ‘It wurdt skylk wer simmer’ (Ypk fan der Fear hat it oerset).

It byld fan ‘Keerlke’ yn Lier. Keerlke stiet foar in priis foar fertsjinsten foar it Platdútsk yn East-
Fryslân
Nei’t wy ek noch fan it oersjoch oer de haven fan Lier genietsje koenen, bedarren wy yn it 
gemeentehûs. Dêr krigen wy ek wer in lytse taljochting oer in tal besûnderheden. Dêrnei gie it op nei it
‘Central Hotel’, dêr’t wy it middeismiel optsjinne krigen. Ierdappels mei snijbeane wie it haadmenu en
fansels wer folop fleis.
- De middeis wie der oan de Iemsdyk by de Jan Berghausbrêge in mooglikheid om yn de kunde te 
kommen mei ien fan de populêrste folkssporten yn East-Fryslân, te witten it ‘boßeln’, dat yn de 
wintertiid spile wurdt. Dat is ien fan de farianten fan it kloatsjitten. Om it spesifike East-Fryske 
karakter fan dit spultsje ta útdrukking te bringen, neam ik it mar ‘boazeljen’. Wy waarden yn groepkes
fan fjouwer lju ferdield. Twa groepen spilen tsjininoar. Efterinoar en om en om moasten wy de bal 
(der wienen ferskate soarte ballen foar ferskate waartypen en ûndergrûnen) besykje sa fier mooglik 
fuort te rôljen. Dêrby oerbrêgje se normaal oer de wei in ôfstân fan sa’n fjouwer kilometer en wêrom. 
As bygelyks de nûmer twa fan de iene groep fierder smyt as nûmer trije fan de oare groep, dan is der 
sprake fan ‘skült’ en stiet de earste groep mei 1-0 foar. Fan dat plak ôf giet it dan wer fierder. It wie in 
aardichheid om te sjen hoe yntins oft inkelde East-Friezen it spultsje belibben. Dat allinnich wie it al 
mear as wurdich om der in kear oan mei te dwaan. As men úteinlik de hiele ôfstân ôflein hat, giet it 
selskip nei in kafee en wurde, fansels mei in alkohoalyske konsumpsje, de neipetearen holden. Men 
kin wol begripe fansels dat de ôfstannen dy’t smiten wienen, hieltyd grutter waarden. De entûsjaste 
útlis dêroer makke wol dúdlik dat sa’n ‘tredde helte’ ek ien fan de wichtichste ûnderdielen fan it spul 
is.

              boazeljen’ by de Iems del ...
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Nei dy alderaardichste ûnderfining wie der noch wat tiid oer om de sneinse klean oan te dwaan foar de
feestjûn yn de ‘Ostfriesenhof’, ek wer yn Lier. De seal siet behoarlik fol en der wie in orkest mei 
‘Schlagermusik’. Wy begûnen mei in breamiel en dat gie sa súntsjeswei oer yn wat floeiberders. Der 
waard folop dûnse en oan de ein fan de jûn sette eltsenien wer op de gastgesinnen oan. 
De sneons:
De oare deis wie it wer fersammeljen by it Heimatmuseum en sa’n oardel oere letter wienen de 
measten wer thús. Elts wie it deroer iens dat Gerhard Cordes in hiel moai programma gearstald hie. No takom jier mar ris sjen oft it ússels ek wer yn slagje sil om in gaadlik programma te presintearjen en benammen ek oft wy foar elts ûnderdak by gastgesinnen regelje kinne.
Jonge-boeremoeting yn ús provinsje
Woansdei, 25 maart
Om kertier oer twaen kaam de groep Dútske learlingen by ús op skoalle (it Norwin College) oan. Wy 
hawwe se wolkom hjitten yn de stúdzjekantine, mei in bakje kofje en in hearlik stik oranjekoeke. 
Doe’t elts wat hân hie, hawwe wy de Dútske learlingen ferdield oer de Fryske útfanhûzersplakken. 
Dêrnei binne wy ofset nei Sonnema Beerenburg yn Boalsert om harren fabryk te besjen. Nei in 
ynlieding oer Sonnema koenen wy it hiele fabryk besjen en ûnderskate drankjes priuwe. Dat wie in 
prachtich útstapke en in wie moai om yn it koart in gesellich stikje Fryske skiednis sjen te litten. Oan 
de ein fan de middei hat eltsenien in Sonnema Beanie (in mûtse) en fingermofkes mei nei hûs krigen. 
Alle Dútske learlingen binne dêrnei mei de Fryske learlingen mei nei hûs gien. De jûns hawwe de 
learlingen elkoar opsocht en hawwe se noch gesellich byinoar sitten ûnder it geniet fan in lekker 
pilske.      
                                                                                                                                                       
Tongersdei, 26 maart 
De moarns hienen we in probleemke. Der wienen wat learlingen dy’t it de woansdeitejûns wat te let 
makke hienen, se wienen lichaamlik wol oanwêzich, mar mei de holle wienen se noch earne oars. 
Spitigernôch wienen in tal Fryske learlingen net oanwêzich. Dy hawwe in hiele nijsgjirrige dei mist. 
It earste bedriuw dêr’t we hinne west hawwe te sjen, wie it bedriuw fan Erik van Dam. Dat is in 
modern tulpebedriuw mei 70 hektare yn Nederlân, 10 hektare yn
Súd-Frankryk en 80 hektare yn Nij-Seelân. Dat hawwe se sa dien
om it hiele jier tulpen leverje te kinnen, omdat it klimaat altyd op
in plak yn de wrâld wol geskikt is. Dêrtroch binne se net mear bûn
oan in seizoen. It bedriuw rint foarop op it mêd fan duorsumens en
it op ’en nij brûken fan ôffal. 
Nei it besyk oan de tulpekweker hawwe wy it middeisiten hân mei
dernei in sprekker. De sprekker wie Joep Kieft. Hy hat ferteld oer
ynfestearjen yn it bûtenlân. Dat docht hysels al in hiel skoft, foaral yn Dútslân en Roemenië. De 
Dútske learlingen koenen him goed folgje om’t Joep in soad bedriuwen yn Dútslân hat. Dêrnei hawwe
wy nei it geitebedriuw ‘Klavergeit’ west. Se melke dêr 2200 geiten. De Dútske Friezen fûnen it 
allegearre tige nijsgjirrich om te sjen. Der waard fol lof oer praat. Om’t wy noch wat tiid oer hienen, 
hawwe wy ek noch nei it bedriuw ‘Klaverkoe’ ta west. Dit wie ek in moai bedriuw om te sjen. Der 
wurde sa’n 400 kij molken yn in frij aparte stâl: it is in soarte fan fytserekje, sa’n ding mei in ôfdakje. 
Dêrtroch rûnen hast alle kij bûten. Yn de skoftromte fan ‘Klaverkoe’ hawwe we noch in bakje kofje 
hân. It wie dizze dei allegearre treflik regele. De dei waard ôfsluten mei in jûnsmiel in bowlingsintrum
‘De Grote Keijzer’. Al mei al wie it in tige slagge dei. Der hawwe noch minsken de stêd yn west, mar 
de measten binne nei hûs ta gien.                                                                                                               
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De lêste dei fan de ekskurzje mei de Dútske learlingen. Der steane twa bedriuwsekskurzjes op it 
program. Beide bedriuwen binne de kampioenen fan de feefokkerij. Om njoggen oere stie de kofje 
klear by de famylje S. Haijtema yn Koudum. Se hawwe in echt famyljebedriuw, mei sa’n santich 
melkkij. We binne hjir wolkom hjitten troch de hear T. van der Gaast fan de CRV (FRS). Van der 
Gaast hat ús earst wat oer it bedriuw ferteld en dêrnei hat er de fokkerij fan it bedriuw útlein. Earst de 
skiednis en de takomst, doe op hokfoar wize oft de fokkerij wurket en wat de wichtige punten binne. 
Nei de lêzing hawwe wy it bedriuw besjoen en hawwe in pear learlingen de bêste kij fan de boer út de 
stâl helle en foarbrocht, sadat we se goed besjen koene.
It twadde bedriuw dêr’t we nei ta west hawwe, is it bedriuw fan famylje Van Berkum yn Elahuzen. 
Dat is in wat grutter famyljebedriuw mei sa’n twahûndert kij oan de molke. Op dat bedriuw stiet de 
fokkerij ek yn it middelpunt. Dêr hawwe wy de groep yn twaen splitst; heit en soan hawwe it hiele 
spul oan ús sjen litten. 
Ta beslút hawwe we de jonge boeremoeting ôfsletten mei in besite oan in snackbar yn Koudum. Nei in
board patat, mei in kroket of frikandel, binne de Dútske Friezen wer mei de bus ôfsetten nei hûs ta. 
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de Fryske Beweging en Roel Kaastra is syn earste ferfanger. De gearwurking mei it FYK smiet op ’en 
nij goede kontakten op.
Moeting fan de Friezen by de Opstalsbeam
Betinking by de Opstalsbeam 
Op 26 maaie wie it de ‘tredde pinksterdei’ fan 2015. Wer op nei Rahe by Auwerk (Aurich) dus. Ik hie 
dizze kear it lok dat ik mei Sjoerd van der Schaar ride koe. Om’t er, neist de betinking, ek noch wol 
wat oars dwaan woe, teagen wy al om healwei twaen dy kant op.
Kleaster Ihlow                                                                                                                                            
It earste doel wie de ‘Klostergarten’ fan Ihlow. Alhoewol’t Ihlow net in grut plak is, foel it, de wei 
Leer-Emden ôfslaande, noch net ta de lokaasje, sûnder it adres te hawwen, te finen. Nei in dúdlike 
útlis yn ûnferfalske Platdútsk kamen wy lykwols te plak. It wie doe noch wol in eintsje rinnen, mar it 
waar wie goed. Doe’t wy te plak wienen earst mar in bakje kofje yn it restaurant. Ek it grutte stik 
‘Ostfriesentorte’ lieten wy ús goed smeitsje.
Mei de bou fan it kleaster fan Ihlow waard rûn 1228 begûn. It kleaster paste yn de rige fan oare 
kleasters dy’t yn ús kuststrekken boud waarden. Yn ús Fryslân is it kleaster Klaarkamp bygelyks 
bekend en yn de provinsje Grinslân is it kleaster by Auwerd (Aduard) faaks wol de bekendste. 
It kleaster Ihlow hat yn gebrûk west oant 1529. Dernei is it gebou ôftakele en in soad boumateriaal is 
doe foar oare doelen brûkt. Yn it ramt fan in Interreg-projekt yn de Iems-Dollartregio binne de 
oerbliuwsels, dy’t foar it grutste part ûnder de grûn sieten, wer yn byld brocht en oanfolle mei nij 
mitselwurk fan âld lykjende stiennen en in izeren ramt fan it skip fan it kleaster. It is op ferlykbere 
wize as by de poarte fan Bears, wer as monumint foar it publyk sichtber makke. Ûnder de grûn fynt 
men in beskriuwing fan de skiednis fan it gebiet en oer de oare kleasters. Der wurde alderhanne 
stienen tentoansteld dy’t yn dy tiid by it bouplak bakt waarden en eins allegearre wol faninoar 
ôfwieken wat it formaat oanbelanget. Ek is der noch in stilteromte foar de meditearders.                        
Boppe de grûn stiet in útsjochtoer fan sa’n 27 meter heech, dêr’t men de omkriten rjochting Lier, 
Emden en Auwerk sjen kin. Oer in boskryk lânskip en mei sadwaande net folle detailbylden. De 
kleastertún (ek ‘heksetún’ neamd), hat moaie planten dy’t fan âlds iten waarden en as medisinen 
tatsjinne waarden. Al mei al in plak dêr’t men jin efkes fermeitsje kin, krekt as de fytsers dy’t dêr op 
harren deitochten oanstekke. Foar de kuierders foarmet it plak it begjin of de ein  fan in pylgerwei oer 
Marienhafe nei Norden.
De betinking                                                                                                                                                
It  wie dêrnei noch sa’n tweintich minuten riden nei it monumint by Rahe. Wy hienen eins krekt net 
genôch tiid oer om noch efkes nei it sintrum fan Auerk en belânen dan ek in goed heal oere te betiid 
by it parkearterrein fan it monumint.  Rinnend dêrhinne, kaam Arno Ulrichs ús al mei de auto efterop. 
Hy hie hjoed de strik mei ús Fryske flagge om. By it monumint wienen in pear minsken fan it 
‘Friesisches Forum’ noch drok oan it fersieren en it ophingjen fan ballonnen, dy’t wy letter wer, mei 
ús namme derop, de loft ynstjoere mochten. Wy rûnen noch in eintsje troch en hienen yn de fierte it 
sicht op in pingo, dy’t yngeand ûnderwerp fan in argeologyske stúdzje west hat. Aardich wie ek de 
bou fan in pear boerepleatskes. Ûndersteande hikke (foto) joech in moaie yndruk fan it ôffreedzjen út 
in eardere tiid  (‘in peal en in prikke is de wâldmans hikke’). Wer by it monumint oankaam, die bliken 
dat it folk der al oankaam. Kunde út ús Fryslân, mar foaral ek minsken út de buert, dy’t alle jierren 
wer amikaler kontakt sykje en in praatsje meitsje. Mei-inoar wienen der úteinlik, tocht my, sa’n 60 
minsken. Arno Ulrichs iepene de gearkomste mei it foarlêzen fan in tal âlde kêsten út de begjintiid fan 
de gewoante om jierliks by de Opstalsbeam gear te kommen. Dêrnei, en letter ek wer, spilen ‘Stefan 
em Huisken’ út Norden âld-Fryske folksmuzyk.
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As twadde sprekker hold Kerst Huisman (ek bestjoerslid fan de Fryske Rie) in treflik ferhaal oer de 
ûntjouwing fan de skiednis fan de Fryske Frijheid. Hy wiisde op it útinoar groeien fan de Fryslannen 
troch de feroare steatsgrinzen en dêrmei op it op de foargrûn kommen fan famyljes as de Roorda’s en 
de Cirksena’s. Hy wiisde op in nijsgjirrige bydrage fan Geart Mak foar de Fryslânbank. Ek gie er yn 
op it hjoeddeiske omgean mei it ferbrûken fan enerzjy en de mooglikheden om jin as ynwenners fan 
de Fryslannen fandatoangeande te oppenearjen en mienskiplike inisjativen te nimmen ta 
miljeufreonliker oplossings. 
Roel Kaastra gie ek noch efkes yn op de aktiviteiten dy’t de ôfrûne tiid oanpakt binne troch de Fryske 
Rie en hy wiisde dêrby neidruklik ek op it nije struiblêd oer de skiednis en funksje fan de 
Opstalsbeam. Dy wie earder al troch de Ostfriesische Landschaft yn it Heech- en Leechdútsk en yn it 
Nederlânsk útjûn. It is ús as Fryske Rie, yn gearwurking mei de provinsje, slagge om dat struiblêd no 
ek yn ús (Westerlauwerks) Frysk ferskine te litten.                                                                                    

                                  

 In peal mei in prikke ...                                           Kerst Huisman oan it wurd (mei strik Arno Ulrichs)

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.
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5. Organisaasje
It bestjoer fan de Stifting Fryske Rie                                                                                                      
De gearstalling fan it algemien bestjoer fan de Fryske Rie is regele yn it fan ’t  jier oanpaste karbrief.   
Om in fertsjintwurdiger fan de tsjerken wurdt noch socht. Itselde is it gefal mei de fertsjintwurdiging 
út namme fan de jongerein. Op basis fan it nije karbrief kinne der noch oare leden oan it algemien 
bestjoer tafoege wurde. Bygelyks in fertsjintwurdiger út it sportfermidden.
It bestjoer fan de Fryske Rie (tagelyk seksje West fan de Ynterfryske Rie) hie ein 2015 de 
neikommende gearstalling:
* Roel Kaastra, foarsitter, Deistich Bestjoer
* Anton van der Ploeg, skriuwer, Deistich Bestjoer 
* Lolke T. Folkertsma, ponghâlder, Deistich Bestjoer
* Sybren Dyk, Fryske Akademy
* Pytsje de Graaf, Feriening fan Fryske Gemeenten
* Sytze T. Hiemstra, Frysk ûnderwiis 
* Kerst Huisman, media
* Jeltsje van der Mei, frouljusorganisaasjes Passage Fryslân en BVPF Vrouwen van Nu 
* Sjoerd van der Schaar, LTO Noord
* Gelkje Schotanus, bedriuwslibben
Dielnimmer oan de Rie:
* Jetze Dijkstra fan Aduard, argyfwurk en bysûndere aksjes.
It roaster fan ôfgean seach der as folget út:
Beneamd:         Giet ôf:
2005/2008/2012/2016           (jan./febr.) Roel Kaastra           2020
2006/2010/2014 (febr.) Sytze Hiemstra 2018
2010/2014 (sept.) Jeltsje van der Mei 2018
1997/2007/2010/2014 (sept.) Sjoerd van der Schaar           2018
2003/2007/2011 (febr.) Kerst Huisman 2019
2007/2011 (nov.) Siebren Dijk 2019
2013 (maart) Jan Hiemstra 2019 [ôfgien 2015]
2013 (sep.) Anton van der Ploeg 2017
2014 (feb.) Pytsje de Graaf 2018
2014 (des.) Gelkje Schotanus           2018
2015                                            (maaie) Lolke Folkertsma                              2019           
Ôfgeande leden binne daliks op ’en nij foar 4 jier te beneamen of werkiesber.
Gearkomsten fan it bestjoer
It bestjoer fan de Fryske Rie hat yn 2014 fiif kear gear west, nammentlik op 12 maart, 21 maaie, 23 
juny, 1 oktober en 3 desimber. De wichtichste ûnderwerpen wienen, neist it feroare karbrief, de 
begrutting foar 2016 en de jierrekken fan 2014, it mooglike KH 2018-projekt Fryske Skiednis, in yn 
2017 te organisearjen reis nei East- en Noard-Fryslân, it Ynterfrysk kongres fan 5 oant 7 juny op Söl 
(Sylt) en de tarieding fan de Friezemoeting op Hilgelân fan 2 oant 5 juny 2016. 
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6. De 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 algemien bestjoer bestiet út alle leden fan de algemiene bestjoeren fan de trije Fryske Rieden. Dat 
betsjut dus dat alle leden fan de Fryske Rie dêryn sitte. Yn juny fan it ferslachjier binne it 
foarsitterskip en it skriuwerskip fan Noard- Fryslân oergien nei East-Fryslân. Foarsitter is Helmut 
Collmann en ‘tydlik geschäftsführer’ Arno Ulrichs út Simonswolde by Auwerk.
It deistich bestjoer (de ‘Vorstand’) bestiet út 2 leden fan eltse seksje. Sûnt juny 2015 binne dat: 
Helmut Collmann en Arno Ulrichs fan East-Fryslân, frou Ilse Johanna Christensen en frou Inken 
Völpel-Krohn fan Noard-Fryslân. Foar ús Fryslân hawwe Roel Kaastra en Anton van der Ploeg in sit 
yn de Vorstand.It deistich Bestjoer fan de Ynterfryske Rie hat yn 2015 twaris byinoar west. De 
gearkomsten wienen op 22 maart en 9 augustus yn Oyten, krekt Bremen foarby. 
De jierlikse miene gearkomste fan it algemien bestjoer fan de Ynterfryske Rie waard op 5 juny op Söl 
holden. Yn dy gearkomste is it trijejierlikse bestjoer troch Noard-Fryslân oerdroegen oan East-Fryslân.
Yn deselde gearkomste hat de Ynterfryske Rie in moasje oannaam oer de bedriging fan de 
selsstannigens fan Omrop Fryslân. Dy moasje kin men taheakke oan de ein fan dit ferslach fine.

     

                                               De flagge fan de Ynterfryske Rie                                                                 
Kleuren/symboalen: lofts ûnder Fryslân, rjochts ûnder East-Fryslân en boppe Noard-Fryslân
It Ynterfrysk kongres op Söl (Sylt) fan 4 oant 7 juny                                                                           
Oan de jierlikse gearkomste fan de Ynterfryske Rie binne yn ’e regel in stikmannich ekskurzjes ferbûn.
Dêr wurdt hjirûnder in ferslachje fan jûn.
Om healwei njoggenen setten wy ôf. De reis ferrûn flot. Sjoerd van der Schaar brocht ús om healwei 
trijen by de trein yn Naibel (Dútsk: Niebüll). De auto moast op de trein en efterstefoaren ridend kamen
wy om healwei fjouweren yn Wäästerlön (Dútsk: Westerland) op Söl oan. In goed kertier riden en wy 
wienen yn it Klapphollttal (‘klepperdelling’), dêr’t wy sliepten yn in soarte fan folkshegeskoalle. Wy 
wienen mei fan de earsten en nei’t wy de spullen nei ús keamer brocht hienen, rieden wy noch efkes 
nei List om, by prachtich moai waar, fan in kopke kofje te genietsjen. Tsjin seizen koenen wy mei de 
oare minsken yn ’e kunde komme en wie it tiid foar it brea-iten. Om acht oere wie der in foarstelling 
fan klassike muzyk troch muzikanten út Bulgarije, dy’t in soarte fan wurkwike op deselde lokaasje 
hienen. Op it kompleks wienen bygelyks ek noch skilders en dichters en in groep dy’t mei filt wurke.
Mei in ynwenner fan Söl dy’t keamers ferhierde, haw ik in ein by de see del rûn. Dochs opfallend en 
eins wat tryst dat, hoewol’t de man sa’n fiifentritich jier âld wie, it praat doch binnen inkelde minuten 
al wer yn de rjochting fan de Twadde Wrâldkriich gie. Fan him waard ik gewaar dat op Söl sa’n 
16.000 minsken wenje en dat der noch in 500 it Sölring aktyf prate. Ek al om’t wy in drokke dei hân 
hienen, wie it tsjin healwei alven bêdtiid.
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De oare deis wie ik wol hiel ier wekker, want de wekker koe ik net fine en it falt yn dizze perioade fan 
it jier net ta om de tiid te fêst te stellen oan de hân fan it ljocht. Ik wie dan ek al om healwei fiven yn it 
spier.
De einekoai
Om njoggen oere giene wy rinnend nei de einekoai (‘Vogelköje’), dy’t al yn de twadde helte fan de 
18de iuw, op basis fan Nederlânske foarbylden oanlein wie.  De kosten fan de fergunning fan de 
Deenske kening wienen tsien ryksdaalders en elts jier fiif hazzen. Yn it begjin fan de tweintichste iuw 
waard mei it fangen fan einen opholden, benammen fanwegen it weibliuwen fan de einen, sadat it 
fangen net mear rendabel wie. Wy krigen in útlis fan in tige entûsjaste frijwillichster, dy’t in jong 
guoske mei de hân grutbrocht en dat se dan ek de hiele dei by har hie yn in soartemint fan iismûtse. Sy
begûn yn it Sölring en ik koe it aardich goed folgje. Neffens my giet dat wat makliker as by it 
Mooringer Frysk fan it fêstelân. Neffens har koe dat wolris komme om’t de eilannen om likernôch 800
hinne út ús Fryslân wei befolke binne, wylst it fêstelân syn bewenners yn de trettjinde iuw út East-
Fryslân krigen hat. De koai wie aardich tichtwoeksen mei beammen. It foel dan ek net ta om it folslein
oersjoch fan de einefangynstallaasje te krijen. Likegoed wie it in prachtich natoergebiet wurden. Doe’t
wy de koai wer útkamen, hienen wy de middeis de jierlikse gearkomste fan de Ynterfryske Rie, yn it 
gemeentehûs fan Wäästerlön/Westerland. 
De gearkomste fan de Ynterfryske Rie
By in tal punten waard in koptelefoan útrikt, sadat elts de meidielings simultaan yn eigen taal hearre 
koe. Wie hienen dizze kear net safolle wichtige punten. De beneaming fan de nije deistich-bestjoers-
leden, en benammen ek it oannimmen fan in troch Noard-Fryslân yntsjinne moasje, wienen de 
hichtepunten. Dy moasje hie de moarns om tweintich foar achten al oanlieding west foar in 
fraachpetear mei ús foarsitter op Radio Fryslân.

    

Rûnlieding troch de einekoai                                         In grut part fan de leden fan de Ynterfryske Rie
Werom yn it Klappholttal koe ik noch efkes fan it útsjoch op see genietsje, ite en in praatsje mei de 
oaren meitsje en nei it iten noch wat mei dizze en jinge prate yn de kantine. Ilse Johannna Christiansen
hie in wurdsje klear en de direkteur fan it kompleks (in soarte fan folkshegeskoalle) hie in nijsgjirrige 
taspraak, dêr’t er yn blike liet dat sy tige wiis wienen mei de gasten út de oare Fryslannen. Om acht 
oere wie de iepening fan de foto-útstalling fan Sipko Feenstra út Ljouwert mei in moaie kolleksje oer 
de minske(n) op en om it Waad.
De sneons wienen der wurkwinkels oer pjutteskoallen, oer nije ideeën en oer teater. Wa’t dat leaver 
die, koe in waadkuiertocht dwaan. It wie yn alle gefallen oant in oere as healwei alven wol tige damp. 
Oebele Vries en ik koenen mei Sjoerd van der Schaar yn de auto mei oer it eilân. Wy besochten as 
earste Hörnem (Dútsk:Hörnum) op de súdpunt. Spitigernôch wienen de saken net iepen, dat de kofje 
bleau derby. Fan de iene punt nei de oare, foarby List, wie noch in hiele reis. Wy hawwe dêr efkes om 
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de punt hinne rûn. It die bliken dat men dêr nochal wat soarten fisk fange kin. De telefoan rinkele 
hieltyd mar wer, om’t wy op de uterste noardgrins fan Dútslân, tsjin de Deenske grins, wienen. 
Nei it middeisiten gie de rit nei Kairem (Dútsk: Keitum). Wy krigen in útlis yn de tsjerke en foaral it 
nei ûnderen klatterjen yn in mei grûn oerdutsen hunebêd by Wonningstair (Dútsk: Wenningstedt) wie 
de muoite wol wurdich. 

                                             It hunebêd by Wonningstair (Wennigstedt)
De jûns brocht ik ek wer in besite oan it strân, op in pear hûndert meter fan de akkomodaasje ôf en nei 
in mienskiplike iterij as ôfsluting fan de kongresdagen. Der waard wer hiel goed foar ús soarge. Rikke 
salm en akwafyt wienen folop te krijen.
De sneintemoarns teagen wy nei de prachtige St. Severin-tsjerke yn Kairem (Keitum). Der waard in 
tsjerketsjinst holden yn ûnder oaren it Sölring (it Frysk fan Söl/Sylt). Nei ôfrin wie der noch 
folksdûnsjen yn dy prachtige tradisjonele Sölter klaaiïng en waarden ús broadsjes en sop oanbean.
Om healwei twaen wienen wy, nei sa’n trije kertier fan Wäästerlön ôf mei de auto op de trein reizge te
hawwen oer de Hindenburgdaam, wer yn Naibel (Dútsk: Niebüll) werom en koe de reis nei hûs 
begjinne. Ûnderweis wie it net sa drok, dat tsjin achten waard ik wer thús ofset. Al mei al hawwe wy 
in prachtige reis hân en binne de kontakten mei de oare Friezen wer stevich oanhelle.                            
Anton van der Ploeg 



                                                                                    18
7. ‘Ynterfryske’ susterorganisaasjes
De Fryske Rie hat twa susterorganisaasjes, dy’t mei de Fryske Rie de Ynterfryske Rie foarmje. It 
binne:
Freeske Raad/ Fräiske Räid Sektion Ost

De seksje East is sûnt juny 2015 sa gearstald:
* Arno Ulrichs, foarsitter; lid Vorstand YFR
* Gerhard Cordes, fise-foarsitter; fise-foarsitter YFR
* Dieter Baumann
* Volker Landig, ponghâlder
* Uta Mansholt                                                                                                                                            
* Wolfgang Meiners
* Dieter Osterndorff
* Georg Pahl, ponghâlder YFR
* Michael Tegge
Geschäftsführer(in): fakatuere
Frasche Rädj Sektion Nord
www.friesenrat.de

De seksje Noard is sûnt juny 2015 [miste dat?? sth] sa gearstald:
* Ilse Johanna Christiansen (fertsjintwurdichster fan de Friisk Foriining), foarsitter; lid Vorstand YFR
* Erk Hassold (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesische Verein), fise-foarsitter;                                       
* Frank Botter (fertsjintwurdiger fan de gemeente Hilgelân)                                                                     
* Gudrun Fuchs (fertsjintwurdichster fan de Eiderstedter Heimutbund)                                                   
* Kurt Hinrichsen (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesische Verein);                                                         
* Jörgen Jensen-Hahn (fertsjintwurdiger fan de Friisk Foriining)                                                             
* Maren Jessen (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesische Verein), ponghâlder                                          
* Jens Quedens (fertsjintwurdiger Öömrang Ferian)                                                                                 
* Carl Rickmers (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesische Verein)
* Inken Völpel-Krohn (fertsjintwurdiger fan it Nordfriisk Instituut)                                                         
Sekretariaat: Frank Nickelsen (Geschäfsführer) en Anni Karnebogen (lêstneamde op projektbasis).      
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8. Jierrekken
Steat fan baten en lêsten 2015 Fryske Rie mei taljochting
Kosten 
- bankkosten  € 231,13
- bestjoerlike kontakten deklaraasjes € 969,82 + € 312,-- Interfr.  Rat, Nordfr. Inst. € 1.281,82
- Ried fan de Fryske Beweging + Europeesk Buro foar lytse talen  € 200,-- 
- boeremoeting dekl.  € 499,60 
- Nordwin Coll. b.m.  €550,00
- publisiteit Meijer + Bold  €  679,47
- publisiteit, bûsboekje, stip [??]  €  190,65
- ynternet  € 417,87
Mei-inoar  kosten  €  4.050,54
Ynkomsten : 
- provinsje    € 4.430,00
- fûnsen      € 900,00
- Ynterfryske Rie  € 118,00
Opbringsten    € 5.448,--
Ferskil/Resultaat € 5.448,-- € 4.050, 54 = €  1.397,46
Dokkum, 27 jannewaris 2016 
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Balâns mei taljochting
AKTIVA 1-1-2015  31-12-2015
    
Omgeande aktiva    
Foarrieden 1)  PM   PM 
Koart rinnende foarderings                      € -                           € - 
Likwide middels    
   - Bank Eur Rabo Ver. Pakket
    1037.44.711         € 3.890,39              € 5.287,85 
   - Bank Eur Rabo Bedrijfsspaarrek. 
    3.660.282.146         € 7.285,46              € 7.285,46 
    
   - Kassaldo                            € - 
Oerrinnende aktiva    
   - Noch te barren bedraggen 2)              € 49,00   
    
Totaal aktiva      € 11.224,85            € 12.573,31 

PASSIVA 1-1-2015  31-12-2015
    
Fêste passiva    
Eigen fermogen    
Algemiene Reserve       € 11.224,85             € 8.073,31
reserve boeremoeting 3)              € 1.000,00
reserve frouljusmoeting 3)              € 1.000,00
reserve bestjoerdersmoeting 3)              € 1.000,00
 reserve ‘Helgolandtreffen’ 3)               € 1.000,00
Omgeande passiva    
koartrinnende skuld 4)                  € 500,00
    
    
Totaal passiva       € 11.224,85            € 12.573,31 
Taljochting op de balâns:
1) De besteande foarrieden binne: 3 flaggen (Fryslân, East-Fryslân, Noard-Fryslân) en in findel fan de 
Fryske Rie mei stander. Yn opslach by de skriuwer.
2) Is net betelle dielnimmersbydrage bestjoerdersmoeting 2014.
3) De algemiene reserve hawwe wy m.y.f. 2015 opdield en per moeting in startreserve ynsteld fan        
€ 1.000,00. Dat omdat de tariedingskosten elts jier yn de jierrekken falle en de moetings ienris yn de 
twa/trije jier.
4) De koartrinnende skuld is in post fan Nordwin College, Jonge-boeremoeting.



                                                                  21
Taheakke 1
Resolúsje Ynterfryske Rie oer status omrop Fryslân.
Westerlönj/Westerland, Söl/Sylt, 5 juny 2015 
Omrop Fryslân moat selsstannich bliuwe. In selsstannige en Frysktalige Omrop Fryslân, dy't arbeidet 
en programma’s ûntwikkelet út Frysk perspektyf wei, is wichtich foar alle Friezen, wêr’t se ek wenje. 
De Ynterfryske Rie, byinoar op it 26ste kongres op it Noard-Fryske eilân Söl/Sylt, docht dêrom in 
driuwend berop op de Provinsje Fryslân, de Mediakommisje yn de Nederlânske Twadde Keamer en 
steatssekretaris Dekker om derfoar te soargjen dat Omrop Fryslân folslein selsstannich en ûnôfhinklik 
fierder wurkje kin. 
In selsstannige en frij operearjende Omrop Fryslân, bestjoerd troch Friezen, is fan grut belang foar 
Friezen en Friezen-om-utens út Fryslân, East-Fryslân, Sealterlân en Noard-Fryslân. De Fryske kultuer,
de Fryske muzyk, mar ek it Fryske ûnderwiis hat in soad te tankjen oan it rike programma-oanbod fan 
Omrop Fryslân op radio, telefyzje en on-line. Wy wize hjirby ek op de ferskate programma’s dy’t 
Omrop Fryslân, út Frysk perspektyf wei, troch de jierren hinne makke hat oer de Fryske minderheden 
yn Dútslân. 
De Ynterfryske Rie hat mei niget en waarme belangstelling sjoen dat Omrop Fryslân him begûn te 
ûntjaan doe’t it, yn 1988, in selsstannige stichting waard. Der wiene eksperiminten mei skoaltelefyzje, 
dokumintêres en deistige regionale telefyzje en de radio waard yn stappen útwreide fan in pear oerkes 
oant 24 oeren deis, mei dêr boppe-op ek noch ferskate temakanalen on-line. It binne stik foar stik fêste
ûnderdielen wurden fan it Fryske medialânskip. 
Omrop Fryslân beheine ta merk en ûnderbringe yn in nasjonale Nederlânske organisaasje, tsjut net fan 
fyzje, mar fan restauraasjepolityk. It is boppedat yn striid mei ferskate ynternasjonale ôfspraken lykas 
it Ramtferdrach ta Beskerming fan Nasjonale Minderheden (FCNM) en it Hânfêst foar Regionale talen
en talen fan Minderheden (CRML) fan de Ried fan Europa. 
Underdiel fan it lêste ferdrach is it befoarderjen fan de gearwurking tusken minderheden dy’t oan 
wjerskanten fan in steatsgrins wenje. It beheinen fan de mooglikheden fan Omrop Fryslân is ek yn 
striid mei dat artikel. In protte Friezen op it plattelân yn Fryslân en Noard-Fryslân binne oanwiisd op 
de satellyt om nei Omrop Fryslân te sjen. Yn de plannen foar de nije regionale omrop fan Nederlân 
stiet it foarnimmen om de útstjoerings oer de satellyt fuort te besunigjen. It skrassen fan dy 
foarsjenning beheint de Friezen yn Dútslân yn har mooglikheden om nei Omrop Fryslân te sjen en is 
sadwaande yn striid mei it Hânfêst.
De neamde ferdraggen foarsjogge net yn it beheinen fan de media-uterings fan minderheden, mar 
krekt oarsom: yn it befoarderjen en fierder ûntwikkeljen fan dy media-uterings. De Ynterfryske Rie 
freget dêrom de Provinsje Fryslân, de Nederlânske Ryksoerheid en de Twadde Keamer om hjir mei 
faasje mei oan de slach te gean en dat boppedat fêst te lizzen yn de Mediawet. 
As iennichste Frysktalige publike omrop hat Omrop Fryslân in unike posysje. It belang fan Omrop 
Fryslân giet oer de grinzen fan Fryslân hinne. Foar de folle lytsere Fryske minderheden yn Dútslân is 
de omrop in wichtige boarne fan ynspiraasje en in foarbyld by it ûntwikkeljen fan in eigen 
mediabelied. De Fryske minderheden hawwe minne ûnderfinings mei grutte omroporganisaasjes yn 
grutte talen; it Frysk wurdt dan al gau beskôge as kuriositeit, as ôfwiking. Frysktaligen wurdt gauris 
frege om har yn in grutte steatstaal te uterjen. As se dat net dogge, wurde se, op syn geunstichst, 
neisyngronisearre (‘eingedeutscht’), as se der al net útknipt wurde. Omrop Fryslân lit, alle dagen op 
'en nij, sjen, hoe’t it oars kin. It belang fan in selsstannige Omrop Fryslân kin dêrom net ûnderskat 
wurde.   
Konklúzje/Gearfetting: 
It is foar alle Friezen fan belang dat Omrop Fryslân selsstannich bliuwt. Dat hat it 26ste Ynterfrysk 



                                                                                         22Kongres fan de Ynterfryske Rie útsprutsen op 5 juny 2015 op it eilân Söl/Sylt. It Ynterfrysk Kongres 
freget de Nederlânske Twadde Keamer, de provinsje Fryslân en steatssekretaris Dekker om dat yn de 
mediawet fêst te lizzen. Omrop Fryslân is as ienichste Frysktalige omrop ûnmisber foar de ûntjouwing
fan de twadde rykstaal.  
Dizze resolúsje wurdt tastjoerd oan: 
a.) It Kolleezje fan Deputearre Steaten fan de Provinsje Fryslân
o.f. deputearre S. Poepjes
b.) Provinsjale Steaten fan Fryslân (fia de steatengriffy) 
c.) It ministearje fan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
o.f. Steatssekretaris S. Dekker 
d.) De Tweede kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw),  o.f. Commisie voor 
het Mediabeleid 
(fia it sekretariaat fan de keamerkommisje) 
e.) De Nederlânske Ambassade yn Berlyn
o.f. Ambassadeur Monique T.G. van Daalen 
f) De parse yn de trije Fryslannen


