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1. Ynlieding 

Foar jo lizze de jierstikken fan de Fryske Rie oer it jier 2016, besteande út in ferslach fan de   
aktiviteiten en de jierrekken oer 2016, mei de steat fan baten en lêsten en de balâns fan 31 
desimber 2016. 

 Fan ’t jier waard ek wer wurke oan de doelen út it karbrief sa as neamd yn haadstik 3.                           

De reguliere útwikselings bestienen dit jier út de frouljusmoeting en de beide boeremoetings, 
Beskriuwings fan dy en oare eveneminten fine jo fierderop yn de jierstikken. 
Itselde jildt ek foar de feroarings yn de gearstalling fan it bestjoer yn it ôfrûne jier. 

Alle bestjoersleden tige tank foar harren krewearjen foar de ynter-Fryske kontakten en 
moetings. Sytze Hiemstra wurdt ek no wer tanke foar syn wurk as staverings- en taalhifker.  

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

Âldegea, 23 febrewaris 2017 

 

 

 

                                                                                  

                                  De beswieren tsjin twatalige plaknammen bliuwe bestean 
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2. Fan de foarsitter 
 
                                                                                                                                               

     
Nee, de yllustraasje hjirneist is gjin selfy, om’t ik net wit 
wat te skriuwen. It is Michelangelo, troch syn tiidgenoat 
Rafaël skildere om’t er gjin ôfbylding hie fan wa’t er 
ôfbyldzje woe/moast: Heraklitus. (Michelangelo en Rafaël 
wiene tagelyk yn it Apostoalysk paleis fan Fatikaanstêd 
oan it wurk, Michelangelo yn de Sikstynske kapelle [1508-
1512] en Rafaël skildere de Scuola di Athene yn 1509 yn 
ien fan de keamers fan it paleis). Dêr is dit in detail fan. 
 
Heraklitus wie in Grykske filosoof dy’t likernôch 500 f.Kr. 
yn Efeze (yn it hjoeddeiske Turkije) libbe. De utering 
‘Panta rhei’ is net autentyk. Mar dy is wol yn de geast fan 
oerbleaune útspraken fan him. Dy stiet foar it wetter (fan 
in rivier) dat altyd streamt. De rivier bliuwt wol altyd 
itselde, mar it wetter net. It is in bekende útspraak: Google 
jout 1.170.000 treffers. ‘Panta rhei’ wurdt in protte brûkt 
as namme fan skoallen, koaren en sa. En ek yn holistyske 
rûnten en it alternative sirkwy fan ‘body, mind and spirit’. 
En no dan as oanset ta wer in jier Fryske Rie. 
 

Faai 
Sa’t jo witte, stiet de posysje fan de Fryske taal faai. Ús taal giet hurd ûnderút, benammen trochdat de 
âlden miene te witten dat men jins bern better net Frysktalich opfiede moat om’t men mei it Hollânsk 
fierder yn de wrâld komt. Ja, dat is ek sa. Yn Suriname, op inkelde Antiljaanske eilannen en yn 
bepaalde rûnten yn Súd-Afrika. En fansels yn Kanada en oare emigraasjelannen. Mar yn de USA 
wurde jo der de kommende jierren faaks útsmiten, as ‘persoan mei in migraasje-eftergrûn út de EU 
ôfkomstich’, want de ‘Amerikanen’ hawwe Amearika ‘great’ makke en dogge dat wer. Dus, oplossing: 
allinnich Ingelsk oanleare. Of dochs mar Sjineesk? 
 
Ja hear, men komt fier yn ’e wrâld, sûnder jins kulturele woartels: ‘footloose’. Mar lokkich? Nei in tal 
generaasjes is alles foarby, dan witte jo net mear dat jo earne wei komme. Sjoch in sekere hear D.J. 
Trump. It lân fan syn pake (Kallstadt, RP, D.) is syn lân net mear, dat lân, of syn kânselier, doocht net. 
Mient er. Foargongers wiene der noch grutsk op: ‘Ich bin ein Berliner!’ 
 
Wy wachtsje ôf. Mar besef fan jins ôfkomst is ek karakterfoarmjend en dat giet by guon ‘footloose’-
lju net yn de goede rjochting. 
 
Werom nei it Frysk en de Friezen 
It ûnderwiis kriget de romte fan de polityk om op ûnderskate wize ûntheffings te krijen wêrtroch’t op 
te folle skoallen (net alle, gelokkich!) net foldien wurdt oan de troch it Ryk mei de Rie fan Europa (dy 
is dus net fan de EU) oerienkommen ferplichtings oangeande it Frysk. De bern wurdt op dy wize it 
rjocht op ûnderwiis ûntholden yn de taal dy’t noch altyd yn Fryslân praten wurdt, de twadde rykstaal.   
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                                                         Donau by Esztergom (H.) 
 
Opdjipje yn Tresoar 
En hoewol’t Panta rhei ek nei 2500 jier noch net fergetten is en dat ek net wurdt, jildt dat net foar in 
taal as it Frysk, dy’t troch it folk praten (en skreaun en lêzen) waard en wurdt, mar noch altyd net goed 
ûnderwiisd en oanleard wurdt en feroaret ûnder druk fan in dominante taal (Hollânsk, Ingelsk). Dy taal 
stjert gewoan út, mar bliuwt foarearst yn Tresoar te rieplachtsjen. En dan kin in takomstige generaasje 
dy dêr wol opdjipje en krekt as yn Cornwall besykje om him wer ta libben te bringen. 
 
Panta rhei: de kommunikaasje troch in taal, de rivier, bliuwt der fansels wol, mar it wetter fan de rivier 
feroaret: it sil in oare taal wêze, miskien in Frysk dialekt fan it Hollânsk.  
Mar sa hoecht it dochs net by ús?  Dêrom: oefenje druk út op de polityk en op it skoallebestjoer. 
Wurdt net ‘footloose’ wat de taal oanbelanget, want úteinlik ferlieze jo alle kultuer dêr’t jo út wei 
komme. 
 
Ynset 
Ferskate bestjoersleden út de Fryske Rie wei sette har ek yn foar it Frysk: as mei-organisator fan de 
‘rjocht-op-Frysk-ûnderwiis-demonstraasje’, fan 22 desimber 2016 yn Ljouwert, fia it Europeesk Buro 
foar Lytse Talen, fia de Rie fan de Fryske Beweging of persoanlik. Persoanlik fakentiids mei advizen 
fan oaren út ús rûnte. Sa ûntstie bygelyks it ‘Oanfalsplan Frysk’ (2008) oer de oanpak fan de stipe foar 
it Frysk (behannele yn de Steaten fan Fryslân) en ‘It “Europeesk Hânfêst” en it ûnderwiis yn it Frysk 
oan wjerskanten fan de steatsgrins, benammen yn ferbân mei de mooglikheid ta it oanspannen fan 
juridyske prosedueres’ (2017) troch de Fryske Steaten of oaren, dêr’t in lid fan ús bestjoer de auteur 
fan is. 
Dy opdracht oangeande it Frysk hie de Fryske Rie oant 2015 trouwens ek fan de provinsjale 
subsydzjejouwer. Mar wy dogge dat fansels ek sûnder dat wy dêrta ferplichte wurde. Want ús 
wichtichste doel is it ûnderhâlden fan de kontakten mei de Friezen oer de grins en dy wrakselje om 
harren eigen taal yn stân te hâlden. En dan hat it skik noch roai om de taal fan de grutste groep 
Friezen, yn ús Fryslân, fertutearzje te litten. 
 
Tankewol 
Ik tankje al ús bestjoersleden dy’t har ek dit jier wer ynset hawwe foar it wurk fan ús stifting. Ik tankje 
yn it bysûnder ús skriuwer, Anton van der Ploeg, foar it sammeljen en gearstallen fan dizze 
jierstikken. 
 
Ald Beets, 25 jannewaris 2017, 
dr. mr. Roel Kaastra 
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3. Doelstellings en maatskiplike ynbêding 
 
It doel fan de Fryske Rie (oerset út it karbrief):                                                                                               
- 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; 

- 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; 

- it stimulearjen fan de kulturele posysje fan Fryslân yn Europa troch it befoarderjen fan Fryske 
kulturele aktiviteiten yn oare Europeeske regio’s; 

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

- 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. Neist bestjoersleden kinne der 
minsken oanwiisd wurde as dielnimmer.                                                                                                  
 
By de gearstalling fan it bestjoer wurdt stribbe nei in brede fertsjintwurdiging fan de Fryske befolking. 
 
Yn 2016 koene wy it bestjoer útwreidzje mei in fertsjintwurdiger fan in groep dy’t al in skoftke net 
mear fertsjintwurdige wie. Wy binne tige bliid dat Marja ten Bruggencate ree wie har yn te setten foar 
in ynbring fan de jongerein.  
Dêrneist docht Ridzerd Hooijenga sûnt dit jier, as dielnimmer út namme fan de Fryske Tsjerken, mei 
oan de gearkomsten. Wy hoopje op sa koart mooglike termyn ek in fertsjintwurdiger út de sportwrâld 
wei as lid beneame te kinnen. 
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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 ferskate 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 2018 is East-Fryslân oan bar foar de 
organisaasje fan dit kongres. 

� 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. Yn it ôfrûne ferslachjier 
wie it wer sa fier. Fierderop fine jo der in ferslach fan. 

� 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 twa moetings yn ús 
(Westerlauwersk) Fryslân holden en ien yn Noard-Fryslân. Fierderop kin men de ferslaggen lêze 
fan de holden moetings fan froulju, 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. Jo fine fierderop ek it ferslach fan oer it ôfrûne jier. 

 
Moetings yn 2016 

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.  

Ynterfryske frouljusmoeting                                                                                                                 
Fan ’t jier wie de ‘Frouljusmoeting’ yn ús Westerlauwersk Fryslân. Twa jier ferlyn wiene wy yn 
Noard-Fryslân: ien dei mei in bus nei Söl (Sylt) en de oare deis mei auto’s nei Ladelund en Denemark. 
De besite oan Lear/Lier (Leer) yn East-Fryslân wie al wer 4 jier ferlyn. Dat wiene beide tige slagge 
frouljusmoetings, dêr’t wy mei nocht oan werom tinke. 

Twa jier tebek kaam yn it neipetear nei foaren dat it fansels moai is as men wat fan de trije Fryslannen 
sjocht, mar dat it moaiste en wichtichste dochs it mei-inoar yn petear kommen is, it inoar fertellen fan 
ferhalen. Dat giet it maklikst as men by immen útfanhuzet. Hast elts wie dan ek ree om in gast te 
nimmen. Wy moasten wol in pear nije gastfroulju freegje, mar trije ‘Vrouwen van Nu’ út Menaam 
woene wol meidwaan oan it programma en koene elts twa gasten ûnderdak te jaan.  
De Noard-Friezen kamen fan ’t  jier mei in bus. Op de list stiene earst 24 nammen, mar der foelen yn 
de rin fan de tiid fiif fan ôf. Njoggen Noard-Friezen joegen oan yn in B&B sliepe te wollen. De 
sjauffeur moast in sliepplakje hawwe tichteby it parkearplak fan de bus. Dat koe yn de ‘Jacobshoeve’ 
fan Sint Jabik. Út East-Fryslân/Sealterlân kamen tsien froulju. Hja kamen mei eigen auto’s. Mei de 
Westerlauwerske froulju derby hiene wy in groep fan 42 persoanen. De sjauffeur fan de bus gie mei as 
gast.   
Woansdei (21 sept.)                                                                                                                                                   
Om healwei fjouweren waarden de doarren fan it Gemeentehûs fan Menameradiel iepenset. Net folle 
letter kamen de earste gasten oanriden: de froulju út East-Fryslân en ien út Sealterlân. Wy wiene bliid 
om inoarren wer te sjen. It fielde krekt as hiene wy inoar juster noch foar it lêst sjoen. De bus mei de 
Noard-Friezen kaam pas folle letter. De navigaasje fan de bus wie noch net oanpast, sadwaande joech 
de Heak om Ljouwert wat swierrichheden. 
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Om fjouwer oere kaam de boargemaster fan Menameradiel, Tom van Mourik, om ús te ferwolkomjen. 
Hy fertelde ús wat oer de nije weryndieling. Menameradiel sil yn 2018 mei it Bilt en Frjentsjerteradiel 
de nije gemeente Waadhoeke foarmje. Yn Menaam binne in protte ynwenners dy’t yn Ljouwert harren 
wurk hawwe. Frjentsjer is in âlde akademystêd en it Bilt leit yn de âlde Middelsee. Der wenje grutte 
bouboeren en it Bilt hat in eigen taal.                                                                                                                
De foarsitter fan de Fryske Rie, Roel Kaastra, joech in lêzing oer de ferskaat oan Fryske talen fan de 
bewenners by de kust lâns, fan West-Fryslân (no: de kop fan Noard-Hollân) oant de Deenske grins. 
Foaral yn Noard-Fryslân is it ferskaat oan Fryske tongslaggen grut: seis op it fêstelân en trije op de 
eilannen. De Waadkust en ek de Noardseekust hat troch in grut tal oerstreamings en stoarmfloeden in 
protte te lijen hân. Der binne yn de kust grutte ynhammen slein en sa binne troch natuerlike grinzen 
gebieten ûntstien dêr’t de taal him ferskillend ûntwikkelje koe. Streken binne ûntfolke en wer op ’en 
nij kolonisearre. Nije bewenners hawwe harren eigen taal meinommen en sadwaande it Frysk wer 
beynfloede. Se wiene grutsk op de taal dy’t se praten, en fielden har Frysk.  
Ek de politike grinzen hiene ynfloed op de taal. Noard-Hollân kaam al hiel betiid ûnder gesach fan de 
greven fan Hollân (mei ynfloed fan it Hollânsk), ús Fryslân kaam ûnder Albrecht fan Saksen en East-
Fryslân en de Ommelannen ûnder de Cirksena’s (mei it Leechdútsk as taal). Grins as Hanzestêd wie 
Leechdútsk. It Leechdútsk hie in hegere status as it Frysk en waard brûkt troch de adel en de rike 
boeren. De taal fan de Hanzestêden wie ek Leechdútsk. Yn en nei de Reformaasje binne der yn East-
Fryslân in protte flechtlingen kommen, omdat East-Fryslân frijheid fan godstsjinst hie. De Cirksena’s 
wiene Luthersk. Nei de Reformaasje waard de taal yn de tsjerken en skoallen it Leechdútsk.  
Op Ääderstää (Eiderstedt) en Di Ströön (Nordstrand) praten se al foar in grut part Leechdútsk en is it 
Frysk yn de 17de iuw hielendal ferdwûn. Yn Noard-Fryslân hie it Heechdeensk en Jutsk ynfloed op de 
Fryske taal. Noard-Fryslân hat lang by Denemark heard. Nei de Reformaasje waard ek yn Noard-
Fryslân it Leechdútsk de taal fan de tsjerke en skoalle. Yn de 17e iuw waard dat ferfongen troch it 
Heechdútsk; sa ek yn East-Fryslân. Der ûntstie in taalgebrûkspatroan: yn ’e hûs Frysk, omgongstaal op 
’e dyk Platdútsk (Leechdútsk) en yn it offisjele ferkear Heechdútsk. De nije tiid kaam. Der kaam in 
spoarferbining, it toerisme kaam op en der kamen kranten, de radio en telefyzje. De ynfloed fan it 
Heechdútsk waard hieltiten grutter. Nei de Twadde Wrâldoarloch kamen in protte flechtlingen út East-
Europa nei East- en Noard-Fryslân; de measten praten gjin Leechdútsk. No prate se allinnich op it 
eilân Feer (Föhr) en yn Risem-Lunham (Risum-Lintholm) noch Frysk. Yn Haatst (Hattstedt) by 
Hüsem (Husum) is yn 1980 de lêste man dy’t Frysk prate, ferstoarn. De omgongstaal is no Platdútsk 
(Leechdútsk) of Heechdútsk. Yn Sealterlân is it Frysk noch it bêste bewarre bleaun.                                                                                                                                
Om goed fiif oere namen de gastfroulju harren gasten mei nei hûs. De B&B-gasten giene mei de bus 
nei Sint Jabik.  
Tongersdei (22 sept.)                                                                                                                         
Tongersdei wie eltsenien om 9 oere by it Gemeentehûs yn Menaam. Dêrwei rieden wy mei auto’s nei 
Dokkum. De bus hie in parkearplakje fûn yn Menaam, net fier fan it Gemeentehûs ôf. Wy rieden oer 
Stiens nei Holwert en fierder oer Ternaard nei Wierum. It wie net drok op ’e dyk, dat wy koene 
genietsje fan it rike boerelân, de terpdoarpen, de grutte tsjerken fan Hallum, Marrum, Ferwert en Blije. 
Oan ús rjochterhân lei de seedyk. Foar Holwert komt men op de hege âlde seedyk; altyd wer prachtich. 
Fan Holwert nei Wierum is it lânskip wer hiel oars, mar net minder moai. Yn Wierum setten wy de 
auto’s del en fleagen earst by de seedyk op. It sicht wie goed. Wy hawwe dêr yn ‘De Kalkman’ 
kofjedronken mei in stikje oranjekoeke derby. ‘De Kalkman’ is in echt ‘brún’ kafee. De kastlein wie 
bliid wer ris sa’n grutte groep as gast te hawwen. De toeristen komme net mear yn Wierum; de krimp 
is dêr dan ek goed te sjen. In protte húskes steane leech. De tsjerke fan Wierum stiet flakby de seedyk. 
Dat is sa kaam troch in stoarmfloed: de helte fan Wierum is doe troch de see meinommen. Fan 
Wierum rieden wy nei Peazens en Moddergat foar in besite oan de ‘Fiskershúskes’. Dêr koene wy in 
film oer it swiere libben fan de fiskers en harren oare helten sjen. Ek it ferhaal fan de slimme ramp op 
see (1883), dêr’t sawat de hiele float fan Wierum en Peazens-Modddergat yn in swiere stoarm fergien 
is, wurdt yn de film ferbylde. De fiskersfroulju mei harren lytse bern bleauwen allinnich yn earmoede 
efter. Fansels moasten wy ek wer efkes op ’e seedyk sjen.  
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                                    Wierum                                                              De wask oan de line 
  
Wy namen fierdersoan de toeristyske rûte oer Easternijtsjerk, Nijewier, Wetsens nei Dokkum. Yn ‘De 
Posthoorn’ oan de Djipswâl te Dokkum stie in lunsj foar ús klear. De wethâldster fan Dongeradiel, 
frou Pytsje de Graaf, stie al op ús te wachtsjen. Wy hiene har útnûge om in hapke mei te iten. Frou De 
Graaf wie net mei lege hannen kaam; wy krigen allegearre in printeboek oer de Dongeradielen kado.                               
Om twa oere waarden wy ferwachte yn it museum it ‘Admiraliteitshûs’, ek oan de Djipswâl. Yn ien 
fan de gebouwen dy’t fan it museum is, wie it Admiraliteitshûs fan Fryslân en Grins fêstige, boud yn 
1618. Fan 1596 oant 1645 wie Dokkum ien fan de fiif  stêden dêr’t in admiraliteit funksjonearre. 
Omdat de ferbining mei de see te ûndjip waard en tichtslike, is de admiraliteit oerbrocht nei Harns. Yn 
in âld pakhús dat ek by it museum heart, is in permaninte útstalling te sjen oer it libben fan Bonifatius 
(672-754). It museum hat ek in grutte kolleksje tekstyl; û.o. ûnderdielen fan it Fryske kostúm en 
Fryske letterlapen.                                                        
De helte fan de groep gie doe mei in gids troch de stêd en de oare helte 
stapte yn in pream en makke in tochtsje om Dokkum hinne. De kuier troch 
de stêd wie aardich; wy krigen in protte ynformaasje. Der is fan sa’n stêd 
ek hiel wat te fertellen. It Djip hie eartiids in iepen ferbining mei de see, 
mei sâlt wetter dus, en de slûs lei midden yn Dokkum. It wie de iennichste 
stêd yn eastlik Fryslân. Dokkum hat twa hiele grutte tsjerken. De 
herfoarme tsjerke hat, net fier fan in muorre, in moerbeibeam stean. It is 
de âldste fan Nederlân. Syn woartels groeie ûnder de tsjerke troch en 
hawwe dus gjin lêst fan de froast. Dokkum hat trije boarnen. Ien is by de 
Bonifatiuskapel. Wêr’t de oare beide lizze, witte se net krekt. Ien dêrfan 
moat tichteby de âlde herfoarme tsjerke lizze.                                                                                                
Wa’t klear wie mei de boattocht yn de pream of mei de stedskuier, koe 
efkes op in terras sitte of wat winkelje. Om fiif oere moast elts wer op it 
parkearplak wêze. Ús lêste programmapunt dy deis wie de  
Bonifatiuskapel. De kapel is yn 1934 boud. It ûntwerp is fan Hendrik                       Bonifatius 
Willem Valk en is wijd oan de hillige Bonifatius, dy’t yn 754 by Dokkum terjochtsteld is. De kapel hat 
de foarm fan in Romeinsk amfiteater mei yn de midden in iepen stik, in saneamd ‘Lichthof’. De 
minsken yn it teater hâlde dêrtroch ferbining mei de loft. Boppe, by de sitplakken lâns, rint in 
prosesjegong. Der is in protte hout brûkt; soks docht jin oan Skandinavië tinken; hiel sfearfol en elts 
wie djip ûnder de yndruk. De kapel is in pylgersplak; alle jierren komme der wol sa’n 40.000 minsken 
nei Dokkum. Om de kapel hinne leit in park. Dêr hat in byld fan Titus Brandsma in plak krigen. Hy 
hat behelle west by de oprjochting fan de kapel. 
Yn in sealtsje – dêr’t wy amper ynpasten – hawwe wy nei in film oer it libben fan Bonifatius sjoen. 
Oan de ein fan syn libben is er noch ien kear nei Fryslân tein; in groep soldaten gie mei om him te 
beskermjen. Dy lêste tocht hat syn dea west. Op it ferneatigjen fan eigendommen dy’t foar de Friezen 
hillich wiene, stie neffens de wet fan de Friezen de deastraf. Op de iere moarntiid kamen de Friezen 
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del. De fjochterij hie in protte deaden ta gefolch, wêrûnder ek Bonifatius. Ús tank oan Daan de Hoop 
dy’t ús alles ferteld en sjen litten hat.                                                                                                                                                      
It wie al let doe’t wy nei hûs ta rieden. De oare moarns moasten wy om 10 oere by de Âldehou yn 
Ljouwert stean. 
Freed (23 sept.)                                                                                                                                    
Freedtemoarn dronken wy earst in bakje kofje yn stedsherberch ‘Bellevue’. De Dútske Friezinnen 
binne dat kofjedrinken fan ús net wend; sy hiene dan ek oan ien kopke genôch. Alle tafels wiene goed 
beset en it wie in gesellige praterij. 

 Oranjekoeke kin fansels net ûntbrekke                          De hiele groep op portret 
 
Om alve oere gie museum it ‘Princessehof’ iepen. Wy hiene twa gidsen: ien dy’t Hollânsk sprate en 
ien dy’t it yn it Ingelsk die, mar it die bliken dat sy ek wol wat Dútsk koene. Maria Louise fan Hessen-
Kassel (1688-1765), prinsesse fan Oranje Nassau, hat, doe’t se wat op jierren kaam, yn dat 
Prinsessehof wenne. Marijke Muoi, sa’t se ek neamd waard, sammele Sjineesk porslein en dat is de 
reden dat der yn it Prinsessehof in keramykmuseum kommen is. Hja hat twa kear in skoft regintes 
west. Ien kear foar har soan en in kear foar har beppesizzer. Yn de âldens fan 77 jier is se, yn ’e sliep, 
te Ljouwert stoarn.  
De útstalling yn it museum hie mei ‘Sexy Ceramics’ in spannende titel. De útstalling wie opdield yn 
trije sealen. Ien foar alle leeftiden, ien foar ûnder de 16 jier en ien foar boppe de 16. Der lei porslein 
mei pornografyske tekenings derop en der stiene eroatyske byldsjes. De measte byldsjes kamen út 
Azië. Yn ús dochs wol wat kalvinistyske lân binne sokke byldsjes ûngewoan en almeast net te sjen. De 
byldsjes wiene hiel moai en mei leafde en respekt makke. Wy hawwe mei de gidsen allinnich by de 
‘high lights’ lâns west. Om twa oere soene wy yn de hal ûnder stean en dêrnei yn ‘De Koperen Tún’ in 
lyts hapke ite. Tige, om efkes yn it sintsje troch de tún te rinnen.  
Nei it iten wiene wy frij om te dwaan wat wy woene. Guon giene de stêd yn, oaren giene mei de 
gastfroulju nei hûs. Om 19.00 oere soe der yn it doarpshûs ‘Op Healwei’ yn Skingen in stamppôtbuffet 
klear stean. It iten smakke lekker en de neigesetsjes wiene hearlik. Nei it iten soene de ‘Fiskwiven’ út 
Akkrum ûnder lieding fan Wieke de Meer wat foar ús sjonge. Wieke spilet akkordeon en hat elts 
samar oan it sjongen. Wy krigen in hapke en in drankje; de sfear siet der goed yn. Healwei tsienen wie 
it tiid foar de betankjes en de kado’s. Om tsien oere koe elts wer nei hûs; de oare deis soene wy inoar 
wer treffe yn Skingen. 
Eltsenien wie der om tsien oere. Wy hawwe noch noflik mei-inoar praat en kofjedronken. Doe 
moasten wy ôfskied nimme ... En dat duorre wol ‘oeren’ ..., mar om healwei tolven wiene dochs alle 
koffers yn de goede auto’s en yn de bus. De weromreis koe begjinne. 
Wy hawwe in moaie en tige slagge moeting hân. It waar wie prachtich en it noarden fan Fryslân is 
bysûnder moai. Sûnder de help fan Telse Nommersen (N.F.), Anni Karnebogen (N.F.), Uta Mansholt 
(E.F.), Klaske Wijbenga  (‘Jacobshoeve’, Sint Jabik) en ús gastfroulju hie dizze moeting lykwols net 
mooglik west.   
Jeltsje van der Mei 
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56ste Ynterfryske boeremoeting yn ús Fryslân                                                                                                                 
De tarieding:                                                                                                                                        
Eardat men it trochhat, is it al wer sa fier. Trije jier lyn diene wy al de ûnderfining op dat it 
hieltiten dreger wurdt om adressen te finen, dêr ’t de dielnimmers út de Dútske Fryslannen 
ûnderbrocht wurde kinne. De groep fan minsken dy’t sûnt jier en dei meidocht, wurdt hieltyd 
lytser, de gearstalling fan de húshâldens fan de gastfamyljes feroaret en elts is sa geandewei 
ek net mear ynsteld op oernachtsjende besiten. Betiid mei de tarieding oan de slach dus. By it 
net finen fan foldwaande ûnderdak soe it nedich wêze ‘bêd- en brochje’-plakken te regeljen, 
dy’t wol sa folle mooglik in sfear biede dy’t ferlike wurde kin mei in normale 
famyljesitewaasje. Der moat ommers ek jûntiids wat ûndernaam wurde. Dat soks betsjut dat 
de kosten folle heger wurde sille, sil elts ek wol dúdlik wêze. Sadwaande dus mar hurd oan de 
slach mei it yntsjinjen fan subsydzje-oanfragen.                                                                                                 
It programma hiene wy al gau-eftich op poaten en it seach der moai út. Ek de tasizzing fan in 
tal subsydzjes wiisde op in flot ferrin.                                                                                                                            
It barren wie fêststeld fan ’e 3de oant de 6de febrewaris. It liek wat in ûngeunstige tiid, mar soks hat te 
krijen mei de relative rêst dy’t der dan yn it boerewurk is.                                                                                                                             

Ein desimber gie it programma de doar út en it wachtsjen wie op de oanmeldings. Al hiel flot nei it 
begjin fan it nije jier krigen wy lykwols berjocht út Noard-Fryslân. Der wiene mar 4 oanmeldings 
ynkaam en mei 4 minsken koe der net in bus ynset wurde. It die bliken dat it riden mei in eigen auto 
gjin opsje wie, dat wy moasten it sûnder de Noard-Friezen dwaan. In hiele teloarstelling. Ek de 
oanmelding fan de East-Friezen en Sealterlanners foel net ta. It liek der hiel bot op dat soks te krijen 
hie mei it feit dat de man dy’t al jierren noed stie foar de aksjes fan de East-Friezen, Gerhard Cordes, 
him weromlutsen hie. 

Formeel kamen der mar fjouwer reaksjes yn, mei de mooglikheid dat noch wat minsken in dei 
meidwaan woene. De wurkgroep kaam byinoar om de situaasje te besprekken en wie fan betinken dat, 
al wie it allinnich al om de minsken dy’t harren wól opjûn hiene, de moeting wol trochgean moast. 
Fansels moast der hjir en dêr wat skrast wurde, mar der bleau lokkich in hiel nijsgjirrich programma 
oer, wylst it lytsere tal dielnimmers derfoar soarge dat de kosten binnen de perken bleauwen. 
 
Woansdeitemiddei kamen de gasten wer yn it restaurant ‘De Molen’ yn Froubuert oan. Sjoerd hjitte 
elts wolkom en ek ús foarsitter Roel Kaastra die in wurdsje. De gastfamyljes namen har sliepers, nei in 
pear kopkes kofje en in lekker stik koeke, mei nei hûs om harren ta te rieden op it programma dat de 
oare deis oan bar komme soe. 
 
De tongersdeis                                                                                                                                                                 
De minnistetsjerke yn Peinjum                                                                                                                                 
Om healwei tsienen moasten wy by de fermanje yn Peinjum wêze. Dêr stie de hear Meester klear om 
ús paadwiis te meitsjen oangeande it begjin fan de skiednis fan de Menisten, yn dit diel fan Fryslân yn 
it bysûnder. Syn frou hie him kofje foar ús meijûn en dat smakke tige goed. Nei syn eigen útlis krigen 
wy in powerpointferhaal te sjen. Sadwaande waarden wy ek wat oer de skiednis fan de Menisten yn 
oare parten fan de wrâld gewaar. Net allinnich yn Ruslân, mar foaral ek yn Amearika, hawwe sy in 
protte om hannen hân. Men hoecht dêrby mar te tinken oan de ‘Amish-minsken’ yn Pennsylvania. 
Om’t de presintaasje net sa lang duorre, koe dy moai yn it Frysk en yn it Dútsk fertoand wurde. 
 
It wie hiel nuveraardich om fan Meester te hearen dat de Menisten út alle hoeken fan de wrâld noch 
altyd by steat binne om mei-inoar te kommunisearjen yn  it ‘Plautdietsch’ de taal dy’t se hûnderten 
jierren bewarre hawwe.  Út Peinjum wei hawwe wy doe ek noch efkes nei it stânbyld fan Minne 
Simens yn Wytmarsum west. 
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It kazematmuseum                                                                                                                                                          
Om healwei ienen kamen wy by it kazematmuseum op de ôfslútdyk oan. It bôle-iten stie al klear, dat 
wy koene daliks oanfalle. Dêrnei krigen wy earst in powerpointpresintaasje oer de skiednis by de 
ôfslútdyk en de stelling fan Wûns, oan it begjin fan de Twadde Wrâldoarloch, te sjen. Dat wie tige 
goed te folgjen, ek al om’t der hieltiten trefwurden yn it Dútsk by de plaatsjes stiene.                                                            
 
De gids, sels in feteraan út it leger, en dúdlik in leafhawwer fan alle soarten wapentúch, brocht ús 
dêrnei oer it terrein en wy krigen fan him yn it Dútsk in tige dúdlike útlis yn de bunkers (komt út it 
Dútsk) of kazematten (fan it Spaanske ‘casa armada’). Ek al waard der wol oanjûn dat der net iens sa 
hiel folle slachtoffers fallen wiene, it wie lykwols wol de skoanheit fan Sjoerd van der Schaar, dy’t op 
de stelling fan Wûns om it libben kaam is. Net elts wit dat de oproppen militêren der oer it algemien 
net tefreden oer wiene doe’t der troch it regear kapitulearre waard.  
 
Nei de rûnlieding krigen wy yn it besikerssintrum noch in kopke kofje. De hear Hofstee moat wol tige 
tank sein wurde foar al syn ynspannings.                                                                                                                                     
 
De fiskpassaazje by de ôfslútdyk 
Roef Mulder fan de provinsje joech ús útlis en hold in presintaasje oer de oanlis fan in fiskpassaazje 
yn de ôfslútdyk, as ûnderdiel fan in plan foar nije slûzen en de dyksferheging. Wy waarden derop 
wiisd dat der in soad fisksoarten binne dy’t in part fan harren libben yn sâlt en in oar part fan har 
bestean yn farsk wetter libje. Ús kust is sa súntsjeswei hielendal tichtmakke wat de útwikseling fan it 
binnen- en it bûtenwetter oanbelanget. Dat betsjut dat de iel, dy’t him fuortplantet yn de Sargassosee, 
mar hiel slim as glêsieltsje it binnenlân wer ynkomme kin. Wy sjogge feitliks dat de iel troch de 
tanimmende seldsumens hieltyd minder te krijen is en dan ek noch foar in hieltyd hegere priis.                                                                                                                 
 
Der binne hiel wat oare fisksoarten dy’t mei itselde probleem te krijen hawwe. In goed foarbyld is 
bygelyks de Trijestikelige Toarnder. Dat fiskje fungearret as haadmiel foar de Leppelbek, in grutte 
fûgel. As dy fiskjes dus better de kâns krije om it binnenlân yn te kommen, sil dat fan gefolgen hawwe 
dat wy yn ús lânskip ek mear fan de Leppelbek genietsje kinne. De ynrjochting fan de passaazje sil yn 
de takomst ek in moai plak foar de toeristen wêze om dêr ynformaasje oer te krijen. It wie al mei al in 
hiel learsum ferhaal. Dat die ek bliken út de fragen dy’t der, benammen ek fan Dútske kant, kamen.                                                          
 
Ite yn de Nynke Pleats 
Om seis oere hinne sette de groep ôf nei de Nynke Pleats yn Piaam. Dêr hiene wy in miel fan ferskate 
soarten stamppot besprutsen. In slokje foarôf, noch wat neiprate oer de belibbenissen en doe koe it mar 
los. Stamppot mei woartels en sipels, strûpmoes, of soerkoal. Frou Bakker hie derfoar soarge dat der, 
fanwegen de foarkar fan de Dútske Friezen, wat ekstra woarst útsocht wurde koe. It net sa grutte 
groepke makke dat wy folle makliker mei-inoar yn kontakt kamen. De tiid fleach dan ek om. Eardat 
wy it trochhiene, wie it tsien oere en moasten wy op hûs oan. 
 
De freeds                                                                                                                             
Holwert oan see                                                                                                                                                       
Om kertier oer njoggenen moasten wy yn it doarpshûs fan Brantgum wêze. It groepke wie grutter as 
juster. Moai dat ek Douwe Dykstra en de frou, wol bekend fan de boere-organisaasjes, oanwêzich 
wiene. Nei’t wy kofje en sûkerbôle krigen hiene, joech Jan Zijlstra, fan de gemeente Dongeradiel, in 
taljochting op it plan om, om Holwert hinne, in oergongsgebiet fan lân en see te meitsjen. It doel is net 
allinnich rjochte op toerisme, mar ek op it ferbetterjen fan de leefberens yn en om Holwert hinne, ek 
troch de bou fan nije wennings.                                                                                                                                  
 
Noch in oar aspekt is de oanpak fan de slykdelslach yn it soal (farwetter) nei it Amelân.  
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                                Ek wurkgroeplid  Jan van der Weg liet it him hjir goeds smeitsje 
 
It doel is om by heech wetter sa’n 35 bunder binnendyks ûnder wetter rinne te litten. Dat wurdt by 
leech wetter de slinke wer ynstjoerd. Troch de ekstra streaming en dêrtroch de ekstra ôffier fan slyk, 
sil der, neffens ferwachting, alle jierren foar sa’n €  200.000 oan baggerkosten besparre wurde kinne. 
Dêr waarden ek de nedige fragen oer steld, dy’t lykwols hast allegearre nei tefredenheid beäntwurde 
wurde koene.  
 
Ite op de pier fan Holwert                                                                                                                                              
Foar tusken de middei hiene wy in bôlemiel yn restaurant ‘Land- en zeezicht’ op it each. Dy kar wie 
fansels ek ynjûn troch de geunstige priis dy’t hja op it ynternet oanjoegen. It wie wol hiel raar dat de 
bedriuwslieder ornearre dat iten net foar dy priis leverje te kinnen. Nei wat argewaasje slagge dat 
uterliks dochs, mar it iene en oare gie wol wat op kosten fan de sfear. It liet him lykwols dochs wol 
goed smeitsje. En wy koene wer besteklik ûnderinoar prate, dat de tiid fleach om.                                                             
 
Op besite by Jan van der Weg                                                                                                                                            
Kertier oer ienen belânen wy by it setierappelbedriuw fan Jan van der Weg yn Hegebeintum. Wy 
krigen útlis oer de bedriuwsfiering. Jan die dat yn knap Dútsk, dat hy krige alle omtinken. Nei de 
taljochting noch efkes om de tsjerke hinne. Dêr waard op dat stuit drok arbeide oan in nije betonnen 
fundearring ûnder de tsjerke. Dy moat it fierder skeef sakjen tsjingean. It wie allegearre modder en 
dêrom koene wy der net yn. Fan Dútske kant wiene der foaral ek fragen oer de reden fan it ôfgraven 
fan dizze heechste terp fan Fryslân yn it ferline.                                                         
 
De sintrale as                                                                                                                                                             
As lêste projekt hiene wy in taljochting mei rûnlieding by it ynformaasjesintrum ‘De sintrale as’ yn 
Garyp. Wy waarden ûntfongen mei kofje. De hear Bruinsma joech in útlis oer it projekt, begelaat troch 
in powerpointpresintaasje. It wie út en troch wol nedich om ús Dútske Friezen efkes in stekwurd ta te 
spyljen. De plaatsjes toanden ús ferskate typen fiadukten, al of net mei bistefreonlike oanpassings. 
Hiel nijsgjirrich wiene ek de foarsjennings foar flearmûzen, ûnder oare troch bewust op plakken 
beammen oan te plantsjen, dy’t harren, oars ûnderbrutsen, fleanrûten bestean lieten. It akwadukt by 
Burgum lei der al. It wie op it lân boud en it kanaal rûn dêr, troch in bocht út it farwetter wei te heljen, 
no oerhinne. Foar de rûnlieding yn it gebiet moasten wy allegearre de learzens oan, in helm op en in 
fel kleure jaske oan. Men koe by de oansluting oan it akwadukt noch hiel goed sjen hoe djip oft de 
boaiem wol net yn de grûn lei. Oeral wiene pompen en slangen dy’t it grûn- en reinwetter fan de 
bouput ôffierden. It wie yndrukwekkend om te sjen mei hokfoar enoarm materiaal oft sa ’n karwei 



14 
 
 
 
 

 

klearre wurdt. Yn dat gehiel foel einliks it lytse stikje lân tusken ‘it stjonkfabryk’ en it akwadukt, as 
ferfangend stikje natoer, folslein wei. Nei’t wy wer kofje en ek in rêchpûdsje  mei ynformaasje krigen, 
siet ek dizze besite derop. 

 
   foarsitter Sjoerd van der Schaar*Doeke Wilman (links mei baard) wie de 3e man fan de wurkgroep                
                                                     (foto's: Sytze T. Hiemstra)                                                                                                  
 
Ite yn ‘Iesicht’                                                                                                                                                            
Om seis oere hinne kamen wy by hotel/restaurant ‘Iesicht’ op ’e Headammen oan. Dêr hiene wy, as 
ôfsluting fan  de moeting, in ‘Boergondysk buffet’. It begûn mei sop en doe it haadmiel, mei 
ferskillende soarten fleis en fisk. As lêste fansels in grutte iiskûp.                                                                                                                                 
 
Hiel moai wie it dat Arno Ulrichs, de foarsitter fan de East-Fryske Friezeklup en bedriuwsfierder fan 
de Ynterfryske Rie, de muoite naam hie om dêrfoar ek by ús op besite te kommen. Om njoggen oere 
wie it sa ’n bytsje ôfrûn. De measte Dútske Friezen binne dêrnei net mear nei de gastfamyljes 
weromgien, mar keazen derfoar om streekrjocht wer nei hûs te riden. Dat besparre aardich wat 
kilometers. 
 
Al mei al koene wy dochs noch op in tige slagge boeremoeting weromsjen. Wat minder massaal as 
oars, mar wol mei yntinsivere kontakten. By eintsjebeslút binne wy, mei de dielnimmers, hiel bliid dat 
wy it dochs trochgean litten hawwe. 
 
Sjoerd van der Schaar, Jan van der Weg, Doeke Wilman en Anton van der Ploeg 
 
Jonge-boeremoeting yn april  yn Bräist (Bredstedt) 
It begjin fan ús reis gie net hielendat sa’t wy dat fan tefoaren yn de holle hiene. De bus wie te let en 
doe’t er der wie, bliek der in rút stikken te wêzen en moasten wy oerstappe yn in oare bus. Gelokkich 
wie de maleur dêrmei dien. Om healwei fiven kamen wy oan by de skoalle yn Bräist (Bredstedt). Wy 
waarden dêr hertlik ûntfongen troch de leararen en learlingen.  
 
Earst krigen wy in presintaasje oer it Dútske skoallesysteem, dat sjocht der hiel oars út as it 
Nederlânske. De learlingen fan de skoalle dy’t wy besocht hawwe, hawwe earst ûnderfining yn de 
sektor opdien en se folgje no in soarte fan kopoplieding op it mêd fan feehâlderij. Nei de presintaasje 
binne de studinten fan it Nordwin Kolleezje ferdield oer de gastfamyljes. Oeral sieten sa’n 2 oant 4 
persoanen. 
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De twadde dei begûn mei in moarnsbrochje op skoalle. Nei alle ferhalen fan ús learlingen oer de 
bedriuwen fan de gastfamyljes, binne we ôfset nei Lagelund. Dêr hawwe wy in rûnlieding hân yn in 
konsintraasjekamp út de Twadde Wrâldoarloch. It kamp hat mar seis wike bestien, mar der binne in 
protte deaden fallen. It kamp makke in protte yndruk, foaral om’t der in protte Nederlanners, faak út 
de omkriten fan Putten, omkaam binne.  
 
Nei de rûngong troch it kamp hawwe we in stevich Dútsk miel hân: ierpels mei in schnitzel. It smakke 
skoan. It middeisprogramma wie yn Denemark, wy hawwe in bedriuw yn Tinglev besocht, der waard 
in protte ferteld oer de finansjele en technyske sifers. Om’t wy der op skoalle ek mei dwaande wiene, 
wie it in aardichheid om te sjen hoe’t de learlingen mei-inoar oer de sifers begûnen te diskusjearjen.  
 
De jûns hawwe wy Nordstrandischmoor besocht, in eilantsje oan de Dútske kust. De reis dêrhinne wie 
in hiele belibbenis. Wy moasten op in iepen treintsje nei it eilân ta, de spoarbaan gong oer it wetter 
hinne. It wie frij kâld en der stie in protte wyn. Op it eilân hawwe we bratwurst iten en de behearder 
fan it eilân hat ús ferteld hoe’t der op it eilân libbe wurdt. Oan de ein fan it programma hawwe wy 
noch in film sjoen dêr’t yn útlein waard hoe’t der op it eilân mei oerstreamings omgien wurdt. 
 
Op woansdei hawwe wy in besite brocht oan twa melkfeehâlderijen. It foel de jonges foaral op dat de 
bedriuwen net sa foarútstribjend wiene en dat de noarmen foar etysk handeljen op it mêd fan 
bistewolwêzen oars binne as yn Nederlân. De bedriuwen hâlde al it jongfee oant twa jier oan en 
ferkeapje de bollen dan foar it fleis. Ús learlingen fernuveren harren dêroer, op skoalle wurdt der ek 
yngien op de kosten fan jongfee-opfok. Sadwaande kamen se ta de konklúzje dat der net safolle oan 
fertsjinne wurde koe. 
 
De middeis binne wy nei Flensburg riden. Dêr hiene de studinten earst frij en koene se de stêd besjen. 
Dêrnei hawwe we mei ús allen de Flensburger Brauererei besjoen, mei as ôfsluter in hearlike 
priuwerij.  
 
De lêste jûn yn Bräist is ôfsletten mei in BBQ by in studint thús. Earst hawwe wy in rûnlieding hân by 
in mingd bedriuw. Der wiene melkkij en der waarden ierappels ferboud. De BBQ duorre oant djip yn 
de nacht. 
 
Tongersdei binne we om 8 oere ôfstutsen. Dat wie wat oan de betide kant nei de gesellige jûn fan de 
dei derfoar. Nei in goed moarnsbrochje wie der in oansprekkend ferhaal fan it Nordfriisk Instituut. 
Foar de Westerlauwerske Friezen waard dat yn ús Frysk oerset. De learlingen fûnen it apart om te 
hearen dat der yn Dútslân ek Frysk praten waard. As lêste stie der in besite oan in melkfeehâlder mei 
fergêster op it programma. Dat bedriuw wie fan in learaar dy’t der in moai ferhaal oer fertelle koe. 
 
Op de weromreis lei hast eltsenien te sliepen nei dizze yntinsive, gesellige en foaral learsume wike. 
 

Gearwurking                                                                                                                                                   
 
It Europeesk buro foar Lytse Talen                                                                                                                                                                         
De Fryske Rie is ien fan de ynstânsjes dy’t in sit hat yn it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT), 
dat by Mercator yn de Fryske Akademy ûnderbrocht is. 
 
It algemien bestjoer fan it EBLT hat yn 2016 twa kear in gearkomste holden. Ien dêrfan wie yn Swol. 
Tige bysûnder wie dat Arie Slob (âld-politikus), dêr no as direkteur in útlis joech oer it funksjonearjen 
fan de ‘IJsselacademie’, in kennissintrum en produksjehûs foar streekkultuer yn Oerisel. Men kin der 
gearkomsten hâlde en dielnimme oan lêzings, ensfh.                                                                                                                  
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Ûnderwerpen dy’t yn ús eigen EBLT-gearkomste oan de oarder kamen, wiene bgl. de taken fan 
Omrop Fryslân yn it ramt fan de diskusje oer de nije struktuer en de besite fan it Committee of 
Experts fan de Ried fan Europa. It waard by dat lêste punt wol wer dúdlik dat ús regear him noch 
hieltyd net hâldt oan de Europeeske ferplichtings op it mêd fan it út te fieren belied foar it Frysk.                                                                                              
 
Wat de lytsere talen oanbelanget waard der praat oer  it fersyk om it Biltsk in Europeeske status te 
ferlienen. Dêrneist wiene it Leechsaksysk en Papiamintsk ûnderwerp fan besprek. Ek kaam de 
‘International Mother Language Day’ noch oan de oarder en waarden wy op de hichte holden fan de 
ûntjouwings by it NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity). Wat de deistige gong fan saken 
oanbelanget kaam de gearstalling fan it deistich bestjoer op it aljemint en waard der in frijwilliger 
socht om it webstee fan it EBLT te behearen. 
 
It FYK en de 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. Út namme fan de Fryske Rie hat Sytze T. Hiemstra in sit yn de Ried fan 
de Fryske Beweging en Roel Kaastra is syn earste ferfanger. De gearwurking mei it FYK smiet op ’en 
nij goede kontakten op.                                                                                                                     
 
Dielname oan (ynter-)Fryske aktiviteiten                                                                                      
 
Betinking fan de Friezen by de Opstalsbeam de 17de maaie 2016 
Krekt as it jier dêrfoar koe ik wer yn de auto fan Sjoerd van der Schaar meiride nei Auwerk. Fan ’t jier 
hawwe wy it bywenjen fan de betinking wer kombinearre mei in besite oan in tal oare nijsgjirrige 
lokaasjes yn East-Fryslân. 
 
De lokaasjes                                                                                                                                                                                    
- As earste giene wy, net sa fier oer de grins yn Lier, nei de Plytenberg. Dat is in keunstmjittich 
opsmiten heuvel fan sa’n 9 meter heech. Wy begriepen dat dy berch yn de fjirtjinde iuw oanlein is en 
tsjinne as in útsjochplak. Der binne ek nochal wat leginden oan it plak ferbûn. Sa is dêr it ferhaal dat 
Redbad dêr begroeven wêze soe (dy libbe yn de 8ste iuw!). Ek skine der allegearre kabouters yn de 
berch om te húsmanjen. Wy fûnen it plak al rillegau. It foel lykwols wat ôf. Der stie boppedat gjin 
inkelde ynformaasje by. 
 
- Yn de rjochting fan Auwerk, fuort foarby Emden, kamen wy yn it doarpke Suurhusen. It doel wie om 
de skeane tsjerke dêre ris wat better te besjen. Wy troffen it. Der wie krekt in bus mei folk út 
Papenburg dy’t in rûnlieding hân hie. Eilt Dirks, de koster, kaam op ús ta en fan him krigen wy noch 
in útlis oer de skiednis fan de tsjerke. De 27,37 meter hege toer is boud yn de trettjinde iuw en stiet 2 
meter en sânenfjirtich sintimeter út it lead. Der is yn 1450 in tsjerke tsjinoan boud. Al mei al giet it om 
de skeefste tsjerketoer fan Europa. Dat se harren dat yn Ljouwert en yn Pisa mar ris realisearje! 
 
Fuort neist de tsjerke stie in pleats dêr’t nei de Twadde Wrâldoarloch in Postma út Warkum him nei 
wenjen set hat om te buorkjen. Hy wie goekunde fan Sjoerd van der Schaar en it die bliken dat soks ek 
it gefal wie mei de âlders fan Eilt Dirks. 
 
- Dêrnei noch efkes nei Engerhafe. Ek wer nei it tsjerkje. Wy koene der foar in part yn by de trep op 
nei it oargel. Bûten de tsjerke wie op de begraafplak in  betinkingsromte oanlein foar de Nederlanners 
en Poalen dy’t dêr, as in dependânse fan it kamp Lagelund, yn de Twadde Wrâldoarloch om it libben 
kaam binne. 
 
- Ûnderwylst wie it sa súntsjesoan tiid om nei Rahe, it doarpke by Auwerk, dêr’t de Opstalsbeam stiet, 
te gean. Earst noch efkes in kopke kofje mei in ‘moannekoeke’. Doe wer yn de auto. It wie drok op de 
wei en wy kamen dochs wat letter as wy tochten by de Opstalsbeam oan. Der wie al hiel wat folk en 
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wy koene mei in protte minsken efkes  in praatsje meitsje. Der wie net folle feroare: der waard noch 
hieltiten protestearre tsjin de oanlis fan in wei stiif by it monumint del. 

                               
         De flaggen fan de trije Fryslannen                  Ek Roel Falkena wie wer ris oanwêzich 
                                                           Foto’s Henk Roodbergen                         

Doe’t de foarsitter fan de partij ‘Die Friesen’, Ralf Bieneck, de minsken ferwolkomme, wiene der sa’n 
130 minsken en dêr kamen sa’n fyftjin fan by ús wei. De foarsitter hie in ferhaal oer 
befolkingsgroepen dy’t harren yn de rin fan de tiid yn East-Fryslân nei wenjen set hawwe en dy’t 
harren no ek East-Fries fiele.                                                                                                                                                              
  
Stefan Carl Em Huisken song wer prachtige âlde Fryske ferskes, dy’t wy tusken de sprekkers troch 
hearre koene. Karin Mansholt gie yn op de problemen dy’t de feeboeren op dat stuit hiene mei de lege 
molkpriis. Hja wiisde derop dat dy ûntjouwing wolris op in ramp foar it East-Fryske plattelân útrinne 
koe. Oan de ein fan de manifestaasje waarden der troch Arno Ulrichs potsjes mei trije iken útrikt oan 
de hear Jorritsma, dy’t de oanwêzigen útlis joech oer de jierlikse betinking by Warns. In beamkweker 
út de buert fan Oldenburg dy’t de iikjes kweekt hie, wiisde der dêrnei op dat alle oanwêzigen sa’n 
potsje mei nei hûs nimme koene. 

         
             It útrikken fan de ikebeamkes                             De hear Jorritsma jout útlis oer Warns 
                                                          Foto’s Henk Roodbergen  

De besite oan Gaststätte ‘Kukelorum’ foel dizze kear wat ôf, it liek derop dat de measten der foar 
keazen hiene om daliks nei hûs te gean.  
 
Anton van der Ploeg 
 
‘Gutachten’ fan Hajo van Lengen 
Op sneon 9 april 2016 hawwe Roel, Sytze,Kerst en Anton nei Auwerk west. Wy wiene útnûge om 
oanwêzich te wêzen by in gearkomste dêr’t in rapport besprutsen wurde soe dat Hajo van Lengen yn 
opdracht fan de ‘Ostfriesische Landschaft’ en it ‘Nordfriisk Instituut’ gearstald hie. It gie om in 
stúdzje nei de fraach wêr’t de East-Friezen oarspronklik eins weikaam wiene. 
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Nei in wolkomstwurd fan de foarsitter fan de Ostfriesische Landschaft, de hear Mecklenburg, en troch 
Helmuth Collmann, foarsitter fan de Ynterfryske Rie, krigen de likernôch 50 oanwêzigen it ferhaal, 
mei bylden fan Hajo van Lengen te hearen. It wie spitigernôch net allegearre like goed te folgjen, mar 
oan ’e ein krigen wy in gearfetting mei, sadat wy it thús nochris rêstich oersjen koene. 
 
Der wie ôfpraat om yn de middei ek noch efkes nei in foar de Friezen nijsgjirrige lokaasje te gean. Dat 
waard, op útstel fan Roel, in besite oan it ‘Berumerwald’. Yn dat gebiet soe in bolstien lizze moatte, 
dêr’t Redbad syn namme yn skrast wie. It foel net echt ta om út te finen wêr’t wy no krekt wêze 
moasten. Ek de minsken dy’t wy fregen, wisten ús it paad net te wizen. Op it lêst kamen wy by in 
sportfjild yn Berum. Dêr lei ek in wyk mei in slûzekompleks, dat nei alle wierskyn oanlein wie foar de 
feanterije. Yn in kafee dêr deun by waard ús oanjûn hokfoar rjochting oft wy oanhâlde moasten om by 
it monumint te kommen. Dêr waard lykwols troch de lju in oar monumint mei bedoeld, dat by it 
ôfsluten fan de feanwinning oanlein wie, en net de stien fan Redbad. 

 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

                                        De stien fan Redbad/Radbod (foto: Roel Kaastra)   
 
By dat monumint oankaam, koene wy pas nei lang sykjen de bewuste stien fine. Dy wie op in sokkel 
mitsele fan deselde stiennen as it feantersmonumint, dat dêr yn de tritiger jierren fan de foarige iuw 
oanlein waard. It soe bêst wêze kinne dat de ‘stien fan Redbad’ wike moatten hat foar dat oare 
monumint. Oft dy stien echt yn de tiid fan Redbad fûn of bewurke is, moat neffens my betwivele 
wurde, mar al mei al wie it wol tige nijsgjirrich.                                                                                                                                                                    
 
Foar de weromreis hawwe wy noch wat drinken kocht yn it kafee en dêrnei binne wy wer op hûs oan 
set. Wy kamen ûnderweis noch by in nijsgjirrige tsjerke del, dy’t wy ek noch efkes besjoen hawwe. 
Dat slagge goed om’t der krekt in houlik of sokssawat wie. 
 
Anton van der Ploeg                                                                                                                  
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De Friezemoeting fan 2 oant en mei 5 juny 2016 op Hilgelân 
 
Algemien                                                                                                                                                                        
Op inisjatyf fan de Ynterfryske Rie wurdt der om de trije jier in Friezemoeting op Hilgelân 
organisearre. Friezen út Noard-, East- en ús (Westerlauwersk) Fryslân  komme dan in lang wykein 
byinoar en dogge dan mei oan wurkwinkels, in feestjûn, in sportive attraksje, in mienskiplike 
tsjerketsjinst, ensfh. Dat wie fan 3 oant en mei 5 juny 2016 ek wer it gefal.                                                                                                                                                 
 
Dizze kear wie de besite in dei langer as oare jierren, want der wie foar soarge dat al op tongersdei oan 
in foarprogramma meidien wurde koe. Dy deis koe in besite oan Düne, in eilân neist Hilgelân, brocht 
wurde, wylst der ek foar in rûnlieding yn de ûndergrûnske gongen, yn earder tiid makke troch foaral 
Nederlânske en Russyske kriichsfinzenen, soarge wie.                                                                                                                                                       
 
Út ús provinsje wei waard net oan dy earste dei meidien, om’t it organisatoarysk net goed foar in 
ridlike priis te regeljen wie. Ferskate dielnimmers by ús wei hiene boppedat net de mooglikheid in 
ekstra dei frij te nimmen.                                                                                                       
 
De tarieding levere, no’t wy der dizze kear net by belutsen waarden, wol wat swierrichheden op. Sa 
kaam de ynformaasje let binnen, sadat it net goed mooglik wie om alles op in goede wize foar 
eltsenien buorkundich te meitsjen. Der wie tagelyk in probleem mei de húsfêsting om’t der op deselde 
dagen in maraton op it eilân organisearre waard.                                                                                                 
 
Al mei al hawwe 38 minsken dochs noch gebrûk makke fan de mooglikheid om der mei-inoar yn in 
bus hinne te gean. Dêr wie ek Baldrs Draumar by (in Fryske ‘folk metal band’), ús eigen artysten dus. 
Beselskippe troch in Nederlânske poat fan it ynternasjonale nijskanaal VICE, spesjaal fanwegen de 
prestaasjes fan Baldrs Draumar. Dy ploech makke in ferslach fan de hiele Friezemoeting. Dat ferslach 
waard sa gau mooglik op harren webstee set  (www.VICE.nl).                                                                                                                           
 
Fierders wiene der op Hilgelân noch in stik of tsien persoanen út ús Fryslân, dy’t harren reis en 
ferbliuw sels regele hiene.  
 
Freed, 3 juny                                                                                                                                                                     
Om kertier oer fiven moasten wy by it ‘carpoolplak’, it autosammelplak oan de A7 by De Sweach 
wêze. De minsken dy’t yn Ljouwert ynstapten, wiene doe fansels al efkes ûnderweis. It wie wat dizich 
en dat joech VICE de kâns om in prachtige opname te meitsjen fan ‘Baldrs Draumar’, dy’t stadichwei 
út de mist te foarskyn kamen.                                                                                                                                                           
 
Ûnderweis ferried ús sjauffeur him mar ien kear, sadat wy dochs noch rom op ’e tiid yn Bremerhaven 
by de boat oankamen. Healwei tsienen farre. It wie prachtich waar, eins gjin wyn en folop sinne. Men 
koe yn it boesgroentsje op it dek sitte. De boat mei net op it eilân oanlizze en wy waarden sa’n 500 
meter út de kust wei ophelle troch lytsere boatsjes (de ‘Börteboten’). Om-ende-by ienen wiene wy 
teplak. En doe begûn eins daliks de seremoanje fan it hisen fan de flaggen.                                                                                           
 
De measten koenen dêrnei harren sliepplak opsykje en it doarp ferkenne. Om trije oere wie der in 
gearkomste fan de Ynterfryske Rie. Folle hoecht dêr yn dit ferhaal net oer sein te wurden, of it moast 
al wêze dat der út Noard-Fryslân wei kenber makke waard dat hja gjin mooglikheden mear sjogge om 
oan de jierlikse ynter-Fryske boeremoeting mei te dwaan. Tige spitich!                           
 
Healwei fiven wie der in oefening foar de roeiwedstriid tusken de trije Fryslannen en Hilgelân, dy’t de 
oare deis wêze soe.                                                                                                                                                                             
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Der wie ús earst in feestjûn, oanbean troch de eilânbewenners, yn it foarútsjoch steld, mar dy koe net 
trochgean om’t de Nordseehalle troch de minsken fan de maraton brûkt wurde moast. Foar ús waard 
der de jûns sadwaande in barbecue organisearre by de sportfjilden. Dat joech folop de kâns om mei-
inoar yn de kunde te kommen. Nei in koart neipetearke op in terras yn it doarp koe it sliepplak opsocht 
wurde.                                                                                                                               
 
Sneon, 4 juny                                                                                                                                                                              
Moarns wie ik net te let fan ’t bêd en koe noch efkes in rûntsje om it eilân rinne. Men kriget dan in 
prachtich útsjoch op de steile, sa’n santich meter hege, rotsen en fan bygelyks de Lange Anna. Dêr 
fynt men ek de koloanjes fan ûnder mear ginten en mallemokken.                                                                                            

                                                                                                                             
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

                                              In rots mei briedende fûgels op Hilgelân                                                         
                                                            Foto Anton van der Ploeg 

Wurkwinkels                                                                                                                                                                             
Om tsien oere koe eltsenien meidwaan oan de wurkwinkels. Der moast in kar makke wurde út  ien oer 
folksdûnsjen, ien oer in ier-midsiuwske boarne op Hilgelân, ien oer midsiuwske drachten en ien oer 
Fryske sêgen. Ik hie de lêste útsocht.                                                                                                                                                  
 
Yn it each sprong dochs wol dat – sa’t wy ús grutte Pier hawwe (yn Dútslân ‘Lange Peter’ neamd) – 
ek East- en Noard-Fryslân harren eigen held hawwe yn de persoan fan respektyflik Klaus Störtebeker 
en Peter Wiben. Nijsgjirrich fûn ik dat ik dêrby yn de kunde kaam mei de East-Fryske skriuwster fan it 
alle jierren seis kear ferskinend bledsje ‘De Utkiek’, it orgaan fan de East-Fryske ‘Butenostfreesen’. 
Fan de East-Fryske Friezen om utens dus, want dy hawwe, krekt as by ús, yn in soad plakken bûten 
East-Fryslân harren eigen Fryske ferienings. Yn Noard-Fryslân bestiet soks ek wol, mar dan mear fan 
in plak of fan in eilân. It lytse(r) tal dielnimmers soarget der wol foar dat, yn tsjinstelling mei de East-
Friezen, harren ferienings meastal gjin langduorjend bestean hawwe.                                                                                                                                   
 
Doe’t de wurkwinkel dien wie, koe ik, nei in flaubyt nommen te hawwen, mei in boatsje noch krekt 
efkes in oerstapke nei Düne meitsje. Düne is op it stuit in selsstannich eilantsje, mar siet oant yn de 
18de iuw fêst oan Hilgelân. De Denen hiene op Düne kalk yn de ûndergrûn fûn en hawwe dat jier út 
jier yn wûn, oant in stoarm it eilân, troch it winningswurk oantaast, yn twaen spjalte. Op Düne leit it 
fleanfjild fan Hilgelân en der is in bleatstrân. Opfallend binne de sealrobben dy’t der húsmanje en dy’t 
men oant op sa’n 20 meter benei komme kin. 
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                       Sealrobben op Düne, mei op de foargrûn in gewoane seehûn 
                                                    Foto Anton van der Ploeg 

Foardracht fan Meindert Schroor                                                                                                                                             
Om fjouwer oere wie it tiid foar de nijsgjirrige foardracht fan Meindert Schroor oer it heitelâns- en it 
identiteitsgefoel fan de kustbewenners tusken Teksel en Westerland (op Söl/Sylt). 
 
Roeiwedstriid                                                                                                                                                                             
De tarieding hie net foar elts like goed west. Dat wie ien fan de oarsaken dat dizze kear de 
Hilgelanners ek wer wûnen.  
 
Feestjûn                                                                                                                                                                                            
De jûns waard de wenstige feestjûn yn de Nordseehalle holden. Mei optredens fan ûnder oaren 
folksdûnsgroepen, koaren en mei in toanielstikje yn it Platdútsk. De lju sitte dêrby yn in lange rige oan 
taffeltsjes yn de lingterjochting fan de seal  en it giet der allegearre noch al rêstich om en ta. De prizen 
fan de roeiwedstriid waarden útrikt en earst tsjin de ein kaam Baldrs Draumar yn it spier. Dat wie ien 
en al libben. Ek de Friezen út Dútslân fermakken harren tige. Der waard eins wol oantoand dat der by 
de Friezemoetings ferlet is fan wat nijs, dat foaral ek de jongerein oansprekke moat. Nei ôfrin giene de 
jongelju noch efkes in restaurantsje yn.                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
       
                                                       
     
 
  
 
 
 
 

                     Baldrs Draumar, net allinnich op de feestjûn, mar ek op oare plakken aktyf  
                                                             Foto Anton van der Ploeg 

Snein, 5 juny                                                                                                                                                          
Tsjerketsjinst                                                                                                                                                                                        
De moarns haw ik earst mar wer om it eilân kuiere. Dat kin goed, want mei sa’n 3,5 kilometer is men 
der yn in lyts oere omhinne. Doe op nei de tsjerke, dy’t op it boppeste part fan it eilân stiet. Der wiene 
in protte minsken oanwêzich by de mienskiplike tsjinst, dy’t yn ûnderskate Fryske talen holden waard. 
Nei de tsjinst gie it yn optocht troch it doarp.                                                                                                                        
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Folksdûnsjen en wer op hûs oan                                                                                                                                              
Der wie yn it doarp noch in demonstraasje fan folksdûnsjen. Nei it middeisiten waard it sa 
njonkelytsen tiid om jin ta te rieden op de weromreis. It wie wer prachtich waar op de boat. De lju 
koene sûnder jas op it dek sitte en krigen trije en in heal oere de kâns om better mei reisgenoaten yn de 
kunde te kommen. De reis werom ferrûn goed, al wiene der wol wat minsken dy’t winliken gau nei it 
húske moasten. Dat slagge by eintsjebeslút net earder as yn de buert fan De Like. Tsjin alven koene de 
lêste reizgers yn Ljouwert út ’e bus. Neffens my hat it fan ’t jier, allinnich al troch it moaie waar, ien 
fan de moaiste moetings west. Yn 2019 krije wy wer in nije kâns. Wolkom!                                                                       
 
Ôfslutend                                                                                                                                                                                         
As wy dizze manifestaasje (moeting) ek yn de takomst hanthavenje of mooglik sels útbouwe wolle, 
dan sille wy der rekken mei hâlde moatte dat wy ôfhinklik binne fan de jongere generaasje. Yn ús 
Fryslân binne dêr noch wol jongeren foar te finen. Mar oft dat ek sa libbet yn Noard- en East-Fryslân, 
dêr doar ik gjin oardiel oer te jaan. As de ynteresse dêr lykwols ek oanwêzich is en bliuwt, dan sille 
wy in programma hawwe moatte dat ek by de jongere generaasje oanslacht. Dan komt men al rillegau 
yn de muzykfestivals telâne. It optreden fan Baldrs Draumar hat wat dat oanbelanget de wei wol 
iepene om dêr ris fierder oer nei te tinken.                                                              
 
Anton van der Ploeg       

                                                                                                                                                                                                                 
                              Útsjoch oer de haven fan Hilgelân (foto: Anton van der Ploeg)                                                                         
 
 
Webstek en publisiteit 
De Fryske Rie en de Ynterfryske Rie kundigje har moetings oan en dogge ferslach fan harren 
aktiviteiten op www.fryskerie.frl (de ekstinsje frl hawwe wy fan ’t jier ynfierd) 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 ferline jier oanpaste karbrief. 
In fertsjintwurdiger fan de tsjerken en ien fan de jongerein koene wy yn it ôfrûne jier yn de Rie 
ferwolkomje. Op grûn fan it nije karbrief kinne der ek 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 2016 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                                                                                                                                                     
*   Marja ten Bruggencate, jongerein 
Dielnimmers oan de Rie: 
* Jetze Dijkstra fan Aduard, argyfwurk en bysûndere aksjes                                                                    
*   Ridzerd Hooijenga út Burgum, fertsjintwurdiget de Fryske tsjerken       

It roaster fan ôfgean sjocht der as folget út: 
 
Beneamd:                  Ôfgean: 
2005/2008/2012/2016/2020       (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 
2003/2007/2011/201                  (febr.) Kerst Huisman                       2019 
2007/2011/2015   (nov.) Siebren Dijk    2019 
2013     (sept.) Anton van der Ploeg   2017 
2014     (feb.) Pytsje de Graaf    2018 
2014     (des.) Gelkje Schotanus             2018 
2015                                           (maaie) Lolke Folkertsma                               2019 
2016                                           (sept.) Marja ten Bruggencate                         2020 
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 2016 trije kear byinoar west, nammentlik op 9 maart, 7 septimber 
en 7 novimber. De wichtichste ûnderwerpen wiene de begrutting foar 2017 en de jierrekken fan 2016, 
it mooglike KH 2018-projekt Fryske Skiednis, in yn 2017 te organisearjen reis nei East- en Noard-
Fryslân 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 foarige jier 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. Yn 2018 sille wy it foarsitterskip 
en it skriuwerskip wer foar trije jier krije. 
 
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 2016 twaris byinoar west. De 
gearkomsten wienen op 5 maart yn Dorum, yn it Land Wursten, en yn Oyten by Bremen op op 5 
novimber. 
 
De jierlikse miene gearkomste fan it algemien bestjoer fan de Ynterfryske Rie waard op 5 juny op 
Hilgelân holden. It meast yn it each springend wie de meidieling fan de seksje Noard-Fryslân dat sy 
net langer by steat binne om dielnimmers foar de boeremoeting ôf te furdigjen. 

  

 

 

 

 
      
 

                                                      

 

                                  

                                              De flagge fan de Ynterfryske Rie                                                                                                                  
Kleuren/symboalen: lofts ûnder Fryslân, rjochts ûnder East-Fryslân en boppe Noard-Fryslân 
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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 (Friresenrat) is sûnt 2016 sa gearstald:                                                                            
* Arno Ulrichs, foarsitter (fertsjintwurdiger fan it Friesisches Forum), lid Vorstand YFR;                                             
* Helmut Collmann, fisefoarsitter (fertsjintwurdiger fan de Ostfriesische Landschaft), lid Vorstand 
YFR; 
* Volker Landig, ponghâlder (fertsjintwurdiger fan de Oldenburgische Landschaft en Jeverländer 
Altertums- und Heimatverein);                                                                                                                                                  
* Peter Brauer (fertsjintwurdiger fan it Ostfriesisches Klootschieβverbund);                                                                     
* Gerhard Cordes (fertsjintwurdiger fan de Ostfriesische Landjugend);  
* Uta Mansholt (fertsjintwurdigster fan de Ostfriesische Landfrauen);                                                                                                                               
* Wolfgang Meiners (fertsjintwurdiger fan de Rüstringer Heimatbund); 
* Dieter Osterndorff (fertsjinwurdiger fan de Landesstube des alten Landes Wursten); 
* Georg Pahl (fertsjintwurdiger fan de Seelter Buund); 
* Michael Tegge (fertsjintwurdiger fan de Verein Mittelalterlicher Friesenhof Cappel-Neufeld);        
sekretariaat: fakatuere 

Frasche Rädj Sektion Nord 
www.friesenrat.de 

                                                             

De seksje Noard  wie yn 2016 sa gearstald: 
* Ilse Johanna Christiansen (fertsjintwurdichster fan de Friisk Foriining), foarsitter, lid Vorstand YFR; 
* Heinrich Bahnsen (fertsjintwurdiger Norxfriesische Verein), fisefoarsitter;                                                                    
* Bahne Bahnsen (fertsjintwurdiger fan de Friisk Foriining);                                                                                
* Frank Botter (fertsjintwurdiger fan de gemeente Hilgelân);                                                                                                                              
* Gudrun Fuchs (fertsjintwurdichster fan de Friisk Foriining);                                                                               
* Hans-Georg Hostrup (fertsjintwurdiger Heimatbund Landschaft Eiderstedt);                                                                                                                                         
* Maren Jessen (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesische Verein), ponghâlder;                                                             
* Jens Quedens (fertsjintwurdiger Öömrang Ferian);                                                                                           
* Carl Rickmers (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesische Verein); 
* Inken Völpel-Krohn (fertsjintwurdichster fan it Nordfriisk Instituut);                                                               
sekretariaat: Frank Nickelsen (Geschäfsführer) en Anni Karnebogen (meiwurkster).                                                                                              
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8. Jierrekken 

Steat fan baten en lêsten 2016 Fryske Rie mei taljochting 

 
                                                     Ynkomsten                      Utjeften  
Bestjoerlike kontakten                                                       804,38 
Ynterfryske moetings              1.300                              2.811,45 
Publisiteit                                                                              484,57 
Oare aktiviteiten                      4.485                                 366,15 
           Mei inoar                 €     5.785,--                    €    4.466,55 
 
Rinnende bankrekken:                                                      Sparrekken: 
Begjinsaldo  €  5.287,85  01-01-2016                             €  7.285,46 
+                     -  5.785,--                                                             103,18 
-                      -  4.466,55  
Einsaldo        €  6.606,30  31-12-2016                           €   7.388,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                             

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 
 
 
 

 

Balâns 2016 


