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1. Ynlieding
Foar jo lizze de jierstikken fan de Fryske Rie oer it jier 2018, besteande út in ferslach fan de
aktiviteiten en de jierrekken oer 2018, mei de steat fan baten en lêsten en de balâns fan 31
desimber 2018.
Fan ’t jier waard ek wer wurke oan de doelen út it karbrief sa as neamd yn haadstik 3. Dêrta
is in produktomskriuwing foar 2018 opsteld, dat taheakke is oan dit jierferslach.
Op 30 maaie wie dr. Alex Riemersma, Adviseur Taalbelied by Provinsje Fryslân te gast op in
gearkomste fan de Fryske Rie. Riemersma hat weet fan de profesjonalisearringswinsk fan de
Fryske Rie. Hy woe graach witte oft de Ried dat wol oan kin. Inkelde fragen dy’t hy yn ferbân
dêrmei hie, wiene:
Hat de Fryske Rie noch bestjoerskrêft om as organisaasje funksjonearje te kinnen de
kommende 3, 6 of 9 jier?
Libbet it by de Fryske Rie sa’t dy no draait, en:
Moat dat selsstannich of yn ‘e mande mei oare organisaasjes?
Riemersma ferdútste oanwêzigen oer de ‘letter of intent’ dy’t de provinsje yn 2016
ûndertekene hat tegearre mei it ‘Land’ Sleeswyk-Holstein. En dat der wurke wurdt oan in
selde mienskiplike ferklearring mei it ‘Land’ Nedersaksen. Nedersaksen is dêr yn prinsipe ree
ta, mar hat wol in pear betingsten. Dêr spilet it Platdútsk in folle gruttere rol as it Frysk. It
twingt ús der ta, om it breder te sjen as allinnich it beskermjen fan it Frysk. Riemersma mient
dat dêrnjonken ek de beskerming fan it Waad en it befoarderjen fan de enerzjytransysje
ûnderdiel fan sa’n mienskiplike ferklearring wêze moatte, omdat dêr yn Nedersaksen ek
grutte belangstelling foar is. En it rekket Fryslân likegoed. De Waadakademy hat ek belang by
in tematyske ferbreding. Yn septimber soe de provinsje wer om de tafel mei in
fertsjintwurdiging fan Nedersaksen.
De measten yn de gearkomste tochten ferline jier maaie dat de Fryske Rie op dat stuit net de
bestjoerskrêft hie om sokke ambisjeuze doelstellings op eigen manneboet te ferwurklikjen. De
bestjoerskrêft is der wol by provinsje en Land. Riemersma wie it dêr wol mei iens, mar wie ek
fan betinken: wy hawwe jimme ynbring nedich. It freget fyzje en slachkrêft om minsken by
elkoar te krijen. Dêr wol de provinsje bêst oan meiwurkje, mar de ynbring fan de Fryske Rie is
fan wêzentlik belang, omdat de Fryske Rie troch de jierrenlange ûnderfining de beskikking hat
oer in grut netwurk fan kontaktpersoanen. Hy nûget de gearkomste út mei goed útwurke
plannen en ideeën te kommen.
De moeting op Hilgelân yn 2019 soe in moai startpunt wêze kinne. Dêr moat in programma
komme dat breder is as wat wenst west hat en dêr´t in bredere rûnte op takomt as de
bewende klup. Neffens Riemersma soe de provinsje dat finansjeel ek wol stypje wolle.
De Fryske Rie tanke Riemersma foar it meitinken en de advizen en is oan ’e slach gien mei it
útwurkjen fan ‘e plannen. De Fryske Rie hopet yn de earste helte fan 2019 mei plannen te
kommen.
Neffens roaster lûkt de Fryske Rie de ynter-Fryske karre fan healwei 2018 oant en mei
healwei 2021. Foarsitter is Pytsje de Graaf wurden, de earste froulike foarsitter fan de
Ynterfryske Rie ea. Skathâlder is Lolke Folkertsma en Saapke Miedema is sûnt septimber
2018 burohâldster (‘Geschäftsführerin’).
Ljouwert, 12 febrewaris 2019
Ut namme fan de Fryske Rie,
Saapke Miedema
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2. Foarwurd fan de foarsitter
2018, in jier fol mei ‘Kulturele Hichtepunten’. Fryslân liet rûnom yn de wrâld sjen wat
Mienskip ynhâldt. ‘Mienskip’ hie it wurd fan it jier wurde moatten. Mienskip as Ferbining.
Al lange jierren fiele wy ús as Fryske Rie ferbûn mei ús Fryske freonen yn Dútslân: de
Fräiske Räid en Frasche Radj. Yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018 hawwe wy dy
ferbining letterlik socht. De Noard-Friezen kamen mei it plan om in fytstocht fan Bräist
(Bredstedt) nei Ljouwert te organisearjen. In evenemint fan trije dagen, wêrby't ek Hilgelân
oandien waard. Sa'n tocht freget nochal wat organisaasje en wy binne de provinsje ek tige
tankber foar syn ynset om dat barren foar elkoar te krijen. Op 24 maaie binne wy mei in bus
fol Fryske fytsers ôfset nei Nijskâns (Nieuweschans) dêr't wy de fytsers út Dútslân moetsje
soenen om sa fierder mei elkoar op te fytsen nei Ljouwert. Nei in tuskenstop yn Bûtenpost,
dêr't omtinken frege waard foar Silence of the Bees en Alex Riemersma noch in lêzing hold
oer de ferbining fan ús as Friezen oer de wrâld. Yn Ljouwert stie deputearre Kramer ús op te
wachtsjen. Elts
krige in oantinken
oan de tocht. Ek de
Ternaarder
Tekkenhaaksters
stienen de
dielnimmers op te
wachtsjen. Sy
hienen mei froulju
út Noard-Fryslân in
ynter-Fryske tekken
haakt yn it ramt fan
in oar Kulturele
Haadstêd-projekt:
de Grootste
Gehaakte Deken
(sjoch foto, boarne LC). Dêr waard de ferbining ek yn socht.
Yn 2018 waard de Fryske Rie fersterke mei Saapke Miedema, dy't it sekretariaat op har
naam en Rob Jonkman dy't as fertsjintwurdiger fan de Vereniging van Friese Gemeenten
beneamd is.
Yn 2018 waard it foarsitterskip fan de Ynterfryske Rie oerdroegen oan West-Fryslân. Dat
hâldt yn dat wy de kommende trije jier it foarsitterskip fan de Ynterfryske Rie útdrage sille. Yn
2018 binne wy dêrom al begûn mei de tarieding fan it Friesen-droapen. Aant Jelle Soepboer
dy't de foarige kear mei Baldrs Draumar mei wie, hat oanbean om de organisaasje mei op te
setten. Op it stuit dat ik dit skriuw, is it programma klear en yn dat programma spilet de
ferbining mei elkoar in grutte rol.
Al mei al hat de Fryske Rie net stilsitten
en sille wy ek yn de takomst mei fleur en
faasje wurkje oan de ferbreding fan de
Fryske Rie sa't dy ynset is yn 2018.
Pytsje de Graaf,
foarsitter Fryske Rie
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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.
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4. Produktferslach
a. 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 wie it kongres yn Auerk
(Aurich). Hjirûnder in ferslach. Yn 2021 is it kongres yn Westerlauwersk Fryslân.
 It ‘Friesen-droapen’ (earder de ‘Sternfahrt der Friesen’) op Hilgelân, in kultureel
evenemint om ’e trije jier, mei artysten út alle Fryslannen. Dat barren fan
Westerlauwerske en Noard- en East-Friezen is en wurdt holden foar in breed publyk út
de trije Fryslannen. Yn 2019 is it wer sa fier.
 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 wie der in
slagge frouljusmoeting yn East-Fryslân.
 Alle jierren op ‘tredde pinksterdei’ fynt yn Rahe, by Auwerk/Auerk (Aurich) in betinking
plak fan de Fryske frijheid, sa’t dy fan âlds bestien hat, by de Opstalsbeam. Ut de Fryske
Rie wei binne dêr ek fertsjintwurdigers by oanwêzich.
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. In soad enerzjy
hat de Rie, mei geweldige stipe fan Provinsje Fryslân, stutsen yn de tariedings foar de
Tehuupe luupe, de komst fan 50 Noard-Friezen op ’e fyts nei Kulturele Haadstêd 2018
(Ljouwert).
Tuhuupe luupe – yn it ramt fan LF2018 op ’e fyts fan Noard-Fryslân nei Ljouwert
Yn septimber 2013 waard bekend makke dat Ljouwert, tegearre mei de Malteeske haadstêd
Valletta, yn 2018 de Kulturele Haadstêd fan Europa wêze soe. Njonken tal fan kulturele
eveneminten waarden der ek ferskate sporteveneminten organisearre. De Friesenrat Seksje
Noard hie in ambisjeus projekt as oanfolling op ’e programma-eleminten fan LF2018:
Tuhuupe luupe (‘mei-inoar rinne’) op it Fryske fêstelân) – op ’e fyts fan Bräist (Bredstedt),
Noard-Fryslân, oer East-Fryslân nei Ljouwert, Westerlauwersk Fryslân.
Pinksterwykein 2018 (18-20 maaie) wie it dan safier, alle oanwêzigen seagen dernei út. In
bysûnder hichtepunt wie it oandwaan fan Hilgelân (Helgoland), it iennichste Dútske eilân dat
bûten de EU-grinzen leit. De oertocht wie – fansels mei de boat – fan it Noard-Fryske Büsum
nei Hilgelân, en fan Hilgelân mei it skip nei Bremerhaven, East-Fryslân.
Op 19 maaie wie de rûte: 08.00 oere Bremerhaven, Station Büppel (10:30), Östringen
(12:15), Auerk (Aurich) (15.00) en likernôch 17:00 oere Lier (Leer). Dêr waarden de
dielnimmers it wolkom taroppen troch loko-boargemaster Bruno Schachner. De 20ste maaie
gie it moarns út Leer wei de kant fan Nijskâns (Nieuweschans) út. Dêr waard de groep tsjin
njoggenen by de Dútsk-Nederlânske grins opwachte en wie der in wolkom troch de
deputearre fan de provinsje Grinslân.
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Ynterfrysk kongres 2018 fan 1 o/m 3 juny 2018 yn Au[w]erk/Aurich (Ostfriesland)
Om de trije jier wurdt der in Ynterfrysk kongres (Friesenkongress) holden. Diskear fan 1 o/m
3 juny 2018, organisearre troch de Interfriesische Rat, Sektion Ost yn it gebou fan de
Ostfriesische Landschaft te Auerk (Dsl).
Inkelde bestjoersleden hawwe út namme fan de Fryske Rie it kongres besocht, dêr wer hiel
wat âlde kunde moete en fansels ek nije ynter-Fryske kontakten lizze kinnen. It is fan grut
belang inoar geregeld te treffen.

Part fan de bestjoersleden oan it Ynterfrysk Kongres 2018

Drs. Piter Dykstra fan Mitselwier wie der as net-bestjoerslid en hie foarôfgeand (e-post: 3005-2018) foar guon fan ús syn tinzen op papier set oer it gearstallen fan in Taalwurkgroep,
dêr’t er yn pleitet foar in yngeander ynter-Fryske gearwurking, bgl. op it stik fan Google
Translate (wichtich foar it Noard-Frysk en Sealterfrysk). Dêr soene wy yn de heine takomst
mear mei dwaan kinne.
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Op freed, 1 juny waard de ‘Mitgliederversammlung’ (algemiene gearkomste) holden mei in
bydrage fan Gelkje Schotanus. Dêrby wiksele it foarsitterskip en gie oer fan de Seksje East
nei de Seksje West. Ta
opfolchster fan Helmut
Collman waard út ús
Fryslân Pytsje de Graaf
beneamd. Der stiet no foar
it earst in frou oan de top
fan de Ynterfryske Rie.
Westerlauwersk Fryslân is
de kommende trije jier oan
bar om de lieding te
hawwen. De jûns wie der in
‘Kommunikationsbörse mit
lockerem Musikprogramm’,
dat tige by ús yn ’e smaak
foel.
Op sneon, 2 juny waarden
troch ûnderskate Dútske
saakkundigen nijsgjirrige
foardrachten holden op it
Fan lofts nei rjochts: Ilse Johanna Christiansen, Arno Ulrichs, Gelkje Schotanus
mêd fan ‘Kultur und Region’
en ‘Identität’, mei dêrop folgjend op oare lokaasjes inkelde wurkwinkels op it mêd fan: (1)
Deichbau, Warften, Entwässerung, Meeresspiegelanstieg; (2) Moorkultivierung und
Torfabbau’ en (3) Klöster und Konfessionen. De jûns hawwe wy in tige slagge ‘Friesenabend
mit Kulturprogramm’ meimakke. Soks draacht ek wer tige by oan de ûnderlinge petearen en
kontakten.
Op snein, 3 juny hawwe guon fan ús noch de ôfslutende ‘Plattdeutsche Gotttesdienst’ yn de
prachtige ‘Ständesaal’ fan de Landschaft besocht. En nei in hapke en drankje op pleintsje
koe de reis mei eigen auto’s nei hûs begjinne en koene wy it prachtige East-Fryske lânskip
noch wer wat better ferkenne.
De ferslaggen fan de bydragen en wurkwinkels binne yn 2018 noch net ree kommen, mar dy
sille yn 2019 noch tastjoerd wurde. Dan kin men thús alles noch ris goed neilêze en dêr letter
jins foardiel mei dwaan. De bydragen kinne needsaaklike ympulzen jaan foar fierdere
debatten en sille grif wer in wichtige bydrage leverje foar it omsetten dêrfan yn konkrete
projekten.
Sytze Hiemstra hat nei ôfrin fan it kongres in parseberjocht (d.d. 6 juny 2018) fan
(plakferfangend) foarsitter Arno Ulrichs (fan de seksje East) yn ús eigen Frysk oerset, dat in
treflik oersjoch jout fan it ferrin fan it kongres. Dat is ferspraat en krige in plak op de hiemside
fan de Fryske Rie.
Ynterfrysk kongres 2018: lêzings, wurkwinkels, muzyk en in tsjerketsjinst
Yn it wykein fan 1 o/m 3 juny 2018 waard yn Auerk it trijejierliks Ynterfrysk kongres 2018
holden. Fertsjintwurdigers út de trije Fryslannen (Noard-Fryslân yn Sleeswyk-Holstein, EastFryslân yn Nedersaksen en Westerlauwersk Fryslân) hawwe it tema fan de ‘Fryske kultuer
hjoed-de-dei’ op ûnderskate wizen behannele yn it gebou fan de Ostfriesische Landschaft te
Auerk.
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It tema fan it kongres kaam op sneon 2 juny yngeand op it aljemint yn in rige lêzings dy’t op
dat stee holden waarden troch heechleararen fan ’e universiteiten fan Göttingen, Hamboarch
en Aldeboarch (Oldenburg). De konklúzjes út de foardrachten waarden lutsen troch dr. Niels
Petersen fan ’e Universiteit fan Göttingen. Syn bydrage hie as titel ‘De syktocht nei in Fryske
kultuer hjoed-de-dei yn it spanningsfjild fan regio, identiteit en kultueropfetting’. Alle lêzings
binne gearfandele en wurde meikoarten troch de Ynterfryske Rie publisearre.

De leden fan ’e Ynterfryske Rie wiene tige op it skik mei de kwaliteit fan de lêzings. De
bydragen jouwe de needsaaklike ympulzen foar fierdere debatten. Se sille in wichtige
bydrage leverje foar it omsetten dêrfan yn konkrete projekten.
Fierders koene de dielnimmers fan it kongres
dielnimme oan trije wurkwinkels mei ûnderwerpen op it
mêd fan de Fryske kultuer. Ien wurkwinkel fûn plak yn
it gemaal fan it ‘Entwässerungsverband Emden’ oan de
Knock en hannele oer de feiligens fan de (see)diken, it
heger wurden fan de seespegel en de ûntwettering. Yn
it feanmuseum ‘Eiland’ yn Westgroßefehn waarden de
dielnimmers yngeand ynformearre oer de skiednis fan
it ûntginnen fan it (heech)fean en it yn kultuer bringen
dêrfan. De tredde wurkwinkel by it kleaster Ihlow
hannele oer de skiednis fan de kleasters en de
Reformaasje yn East-Fryslân (Ostfriesland).
De jûns wie der yn it ‘foarum’ fan de Ostfriesische
Landschaft in tige noflike en sfearfolle muzikale jûn. De
trije muzikanten Gerd Brandt, Jörg Fröse en Albertus
Akkermann hiene in optreden mei lieten en ferhalen út
East-Fryslân. Njonken sels komponearre stikjes lieten
Kleaster Ihlow
se ek lieten fan Jaques Brel, Hannes Flesner en oaren
hearre.
Yn it ramt fan it kongres waard oan it begjin (1 juny) dêrfan ek de algemiene gearkomste fan
de Ynterfryke Rie holden. Dêrby wiksele it foarsitterskip en gie oer fan de Seksje East nei de
Seksje West. Westerlauwersk Fryslân wie oan bar en krige de kommende trije jier de lieding.
Ta opfolchster fan Helmut Collman (Flachsmeer, Landkreis Leer) waard Pytsje de Graaf
beneamd. Der stiet no foar it earst in de frou oan de top fan de Ynterfryske Rie.
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De sneins, 3 juny, waard it kongres mei in oansprekkende Platdútske tsjerketsjinst besletten
yn de Steateseal (‘Ständesaal’) fan de Ostfriesische Landschaft, dy’t laat waard troch dominy
(‘pastor’) Jürgen Hoogstraat fan Victorbur (Landkreis Aurich). Dat wie likegoed in treflik plak.
Frouljusmoeting East-Fryslân 2018
Uta Mansholt en Geziena Scholtalbers nûgen ús út om fan 12 oant 15 septimber nei it EastFryske Rheiderland te kommen. It Raiderlound (Rheiderland) is neamd nei de delsetting
Reide. Resten dêrfan binne noch te finen op ‘De punt fan Reide’ yn Grinslân. It hiele
Reiderlân wie eartiids Frysk gebiet. Wat no de Dollard is, wie lân. De kust rûn fan ‘De punt
fan Reide’ nei Pogum (East-Fryslân). Yn dat gebiet wennen neffens de sêge ‘Versunken
Torum’ (Wilhelmina Siefkes) rike boeren. Troch de ferskate oerstreamings strûpte der
hieltiten mear lân ûnder wetter en der foarme him in natuerlike skieding tusken it westen en it
easten fan it Reiderlân. Yn 1362 kaam troch de ferdieling fan de karspels it eastlike part by
East-Fryslân en it westlike part by Grinslân. Mei de Reider Aa en de Westerwoldske Aa
waard it letter de grins tusken Nederlân en Dútslân. Trochdat der hieltiten mear lân opslokt
waard troch de Dollard gienen de boeren dy’t by de kust wennen, oer op de fiskerij. Yn de
lette Midsiuwen wie der by de Iems (‘Eemse’) del in bloeiende hannel. Grinslân en EastFryslân hawwe yn de rin fan de tiid wol lân ynpoldere: op dy polders binne grutte
bouboerebedriuwen kaam. Op it ‘âlde lân’ binne mear greidboeren.
It Reiderlân is prachtich en de lytse doarpkes by de Iems del mei harren brike tsjerkjes, mei
losse toer, ferjit men net gau. De nammen fan de doarpen binne deselde as yn Grinslân en
Fryslân; û.o. Bingum, Midlum, Hatzum, Critsum, Ditzum. Ûnder Weener begjint it feangebiet
it Rheiderwold. It Reiderlân is ferdield yn twa gemeenten: Weener en Bunde. Hoewol’t de
Grinslânske en de East-Fryske gebieten nei de oarloch fierder út elkoar groeid binne, fynt
men noch hieltiten wol oerienkomsten, bgl. op it mêd fan ôfkomst (famylje), brûkmen, iten,
sporten en de taal (it Reider Plat). De Nederlânske bibel is op guon plakken noch oant 1900
yn de tsjerken brûkt. Nijsgjirrich is dat yn de tiid fan Napoleon it East-Fryske Raiderlound in
skoftke by Nederlân west hat. Nei de Twadde Wrâldoarloch hat Nederlân besocht om it
Dútske Rheiderland werom te krijen, mar dat is net slagge.

Ferslach fan de frouljusmoeting
Woansdei, 12 septimber
Wy moasten om 16.00 oere yn it ‘Heimatmuseum’ fan Weener wêze. Wy waarden ûntfongen
troch boargermaster Ludwig Sonnenberg, en Arno Ulrichs fan de Freeske Raad/ Fräiske
Räid (Sektion Ost). Nei in lekker bakje tee ‘mit Kuchen’ koene wy it museum besjen. Geziena
en har man Heinrich binne frijwilligers yn dat museum en hja koene ús hiel wat fan de
skiednis fan it Reiderlân fertelle.
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Tongersdei, 13 septimber
Wy hawwe in kuier troch de stêd Weener makke en it Organeum (oargelmuseum) besjoen.
De gids (út Grins) joech net allinne ynformaasje, mar hy bespile de oargels ek. It wie hiel
bysûnder! It museum is ûnderbrocht yn in grutte filla. In boer hie fjouwer fan dy filla’s yn
Weener bouwe litten. Hy
wie ryk wurden mei it
fokken fan Fryske
hynders. Dy hynders
giene de hiele wrâld oer,
sa ek nei Itaalje. De filla’s
wiene dan ek yn
Italjaanske styl en wyt
fan kleur (foto).
Nei it oargelmuseum
hawwe wy de grutte
tsjerke besjoen en doe
lekker waarm iten yn
hotel ‘Radhaus’. Foardat
wy wer fierder giene,
hawwe wy by de haven
del west. Yn de haven
leine eartiids de turfskippen. In byldsje fan twa froulju dy’t in koer mei turf yn ’e hannen
hawwe, is in oantinken oan de feanterijen yn it Rheiderwold.
Wy stapten yn de auto’s en rieden nei it noarden, nei Marienchor. In lyts tsjerkje mei in
pastorij en twa boerepleatsen. Yn de tsjerke is it hichteferskil tusken de rjochter en de lofter
bank wol sa’n 20 sintimeter. Geziena lies de sêge fan ‘It boerke fan Marienchor’ foar. It is in
fariant op ‘It pealtsje fan Easterlittens’. It boerke moat nei Emden ta om ryk te wurden, mar
fynt de skat efterhûs by in apelbeam.
It lêste programma-ûnderdiel foar dy dei wie it ‘Steinhaus Bunderhee’. Dy stins is krekt as de
Skierstins yn Feanwâlden, allinne folle grutter. In lekker bakje tee mei krintebôle wie de
ôfsluter fan dy tige slagge dei.
Freed, 14 septimber
Dy dei giene der ek twa leden fan it haadbestjoer fan de ‘De Vrouwen van Nu’ mei as gast.
Wy ride by de Iems del nei it noarden en stopje yn Midlum by in âlde stienfabryk dy’t al
jierren net mear brûkt wurdt. It bakken fan stien giet tsjintwurdich allegearre elektrysk. Âldmeiwurkers fan dat tichelwurk hawwe as frijwilligers it fabryk wer wat opknapt en sadwaande
koene wy it no besjen. In âld-meiwurker giet mei ús troch it fabryk en fertelt hoe’t it der
eartiids om en ta gie. It doel fan it opknappen wie ek om wer wat ferdivedaasje yn it doarpke
Midlum te krijen. It tichelwurk is noch priveebesit. Hja hawwe wat stipe krigen fan it ‘Museum
De Steenfabriek’ yn Grinslân. Yn Ditzum is ek in autofear oer de Iems. Eartiids wie dy yn
Jemgum. Yn Ditzum holden wy efkes skoft: hapke ite, haven, winkeltsjes, tsjerke besjen,
ensfh. It trefpunt wie de Ditsumer mûne. Yn de mûne wie in winkeltsje fan de ‘Landfrauen’.
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Yn de Kanalpolder, op in pleats fan ien fan de leden fan de ‘Landfrauen’, dronken wy in bakje
tee mei ‘Kuchen’. By de pleats wie in prachtige tún. It is yn septimber fansels gjin gaadlike
tiid om in tún te besjen, mar it wie wol gesellich en elts koe efkes frij rûn rinne; in goed
momint om mei-elkoar yn petear te kommen. We rieden fierder de polder troch en kamen út
op Nij Statensyl (‘Nij Stoatenziel’). It is dêr hiel stil en wy hiene in prachtich útsjoch oer de
Dollard. Wy stapten fansels ek nei de oare kant en wiene dan wer efkes yn Nederlân. Yn de
sêge ‘Versunken Torum’ stiet dat oan râne fan de Dollard soms, mei stil waar, it geskreau
noch te hearren is fan de rike boeren dy’t ûnder wetter noch yn de tsjerkjes sitte út eangst
foar it hege wetter.
De slotjûn wie yn de mûne fan Stapelmoor. Noflik mei-inoar ite. In meiwurkster fan de
Ostfriesische Landschaft liet in film sjen oer ferneamde East-Fryske froulju. De jûn wie net al
te let ôfrûn, want de oare moarns moasten wy wer op ’e tiid yn de haven fan Jemgum wêze
foar it moarnsbrochje. Doe wie it tiid om wer nei hûs te gean. De Noard-Fryske froulju
waarden ophelle troch in treintaksy om yn Lier (Leer) mei de trein wer nei it noarden te riden,
en wy stapten yn ús auto’s; wy wiene net fier fan hûs.
De njoggen froulju út Noard-Fryslân sliepten yn in hotel yn Leer en waarden alle dagen
ophelle troch East-Fryske froulju dy’t ûnder Auerk wennen. Wy hawwe mei ús sânen
útfanhûs west by Landfrauen tichteby Weener. De twa bestjoersleden fan de Vrouwen van
Nu binne op ien dei hinne en wer riden. Wy wiene alle dagen mei in groep fan 34-35 froulju.
Dat is in moaie groep: net te grut en net te lyts.
It wie in slagge moeting en oer twa jier hoopje wy elkoar wer te treffen yn Noard-Fryslân.
Jeltsje van der Mei
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b. 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 FYK en Ried fan de Fryske Beweging
De Fryske Rie is stiper fan it FYK (jongereinferiening ‘Frysk Ynternasjonaal Kontakt’) en lid
fan de Ried fan de Fryske Beweging. Út namme fan de Fryske Rie hat Sytze T. Hiemstra in
sit yn de Ried fan de Fryske Beweging.
Kontakt mei de Provinsje Fryslân I
Rûnetafelpetear oangeande it Ramtferdrach op 19 nov. 2018
Op moandei 19 novimber 2018 hawwe der op it Provinsjehûs te Ljouwert rûnetafelpetearen
west oangeande de ymplemintaasje fan it Ramtferdrach foar de beskerming fan nasjonale
minderheden. Dy petearen waarden organisearre foar it Advisory Committee on the
Framework Convention on the Protection of National Minorities. Op grûn fan harren
ûnderfinings sil it ‘Committee’ oan de Ried fan Europa advys útbringen nei oanlieding fan in
rapport dat dêr troch it Ryk foar de simmer oer skreaun is. Der waard frege om omtinken te
jaan oan de kêsten 4, 6, 15, 17 en 18 fan dat ferdrach en yn dat ramt kinne ‘Partijen’ ek
maatregels nimme om grinskrusende gearwurking te befoarderjen (bgl. kêst 18, lid 2).
Sytze T. Hiemstra hat dêr út namme fan de Fryske Rie oan dielnommen en in stikmannich
winsken nei foaren brocht dy’t liede kinne ta in bettere en mear strukturele gearwurking
tusken de trije Fryslannen oan wjerskanten fan de steatsgrins en in opstap besjutte kinne ta
nije, mienskiplike projekten en nij mienskiplik belied, benammen op makro-nivo. Hiemstra
syn bydrage wie yn it Ingelsk, mar befette in Hollânsktalige gearfetting. In part dêrfan folget
hjirûnder yntegraal:
“Enkele concrete wensen dienaangaande zijn:
1. Het (laten) samenstellen van een officiële inter-Friese geschiedeniscanon (m.b.t. de
geschiedenis van de Friezen in Europa en daarbuiten).
2. Het (laten) schrijven van officiële gemeenschappelijke kerndoelen voor het
geschiedenisonderwijs in de drie Frieslanden.
3. Het (laten) samenstellen van geïntegreerde (digitale) meertalige leermiddelen voor de drie
Frieslanden, waarbij in dat lesmateriaal de eigen Friese taal minimaal 35% als voertaal wordt
gehanteerd. Integraliteit betekent in dit verband dat de opeenvolgende paragrafen van de
tekst van een leermiddel afwisselend en opeenvolgend in het Fries, Duits (Dsl.), Engels
(Ned./Dsl.), Nederlands (Ned.) worden geschreven (dus geen dubbeltalige, maar ééntalige
paragrafen; d.w.z. verticale integraliteit). En waarbij binnen iedere (ééntalige) paragraaf van
dat meertalige leermiddel de vakterminologie (belangrijke begrippen van een vak- of
leergebied) en de nomenclatuur (naamgeving van bijv. planten, dieren, chemische stoffen,
enz.) steeds wél weer drie- of viertalig naast elkaar worden vermeld (d.w.z. horizontale
integraliteit). Daarnaast dient ook bijpassend waardevol Friestalig idioom te worden
geïntegreerd in de diverse hoofdstukken en paragrafen. Bij deze opzet is er dus sprake van
een dubbele integraliteit van talen: als onderwijsmiddel en als onderwijsdoel (voor
verschillende vakken en leergebieden).
4. Het tot stand brengen van een gezamenlijk inter-Fries cultuurparlement ter bevordering
van de onderlinge politieke en bestuurlijke samenwerking (op macroniveau) en o.a. gericht
op het bepleiten of behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de drie Frieslanden
(bijv. het verrichten van lobbyactiviteiten in belangrijke hoofdsteden als Berlijn, Den Haag en
Brussel). Zo’n ‘Opstalsbeam’- parlement zou zijn zetel kunnen krijgen in Aurich (bijv. in het
gebouw van de Ostfriesische Landschaft).
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5. Het streven naar het oprichten fan een televisiezender voor autochtone Europese
(taal)minderheden/volken volgens het model en de opzet van ARTE (een Europees cultuurtv-kanaal dat nu al zes talen hanteert) met een minderhedenjournaal, met informatieve
documentaires en films over zulke minderheden en (ook) met Friestalige ondertiteling
(West[erlauwers] Fries, Saterfries en Noord-Fries).
Uiteraard is er veel meer te bedenken op het gebied van een hechtere samenwerking tussen
de drie Frieslanden, maar een toekomstig Opstalsbeam-parlement (bijv. naar het model van
de Ostfriesische Landschaft en gericht op cultuur, wetenschap en onderwijs), zou daar een
uitstekende opstap voor zijn.
Namens de Fryske Rie,
drs. Sytze T. Hiemstra (bestuurslid)”
Hiemstra hat dy bydrage ek op it aljemint brocht yn in wurkwinkel fan en fierder ferspraat by
de konferinsje fan de Frasche Rädj (Friesenrat Sektion Nord e.V), dy’t fan 3-11/02-12, 2018
organisearre waard yn Tönning/Eiderstedt (Dsl.) en as tema hie ‘Heimat der Friesen:
zwischen Tradition und Monderne’. By dy gelegenheid krige Hiemstra it ‘Thesenpapier zum
Strukturwandel des Friesenrates [Entwurf]’ (út nov. 2016; twa siden) fan de Noard-Fries
Thede Boysen oerlange, dy’t dêr û.o. yn pleitet foar in bettere ‘vom Friesenrat moderierte
politische Handlungsstrategie’. Dat stik freget grif ek fan ús kant omtinken.
Sytze T. Hiemstra
Kontakt mei de Provinsje Fryslân II
Nije bestjoersôfspraak Fryske taal
Op freed 30 november is de nije
Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer
(BFTK) tekene troch minister fan Ynlânske
Saken Kajsa Ollongren en Kommisaris fan
de Kening Arno Brok. Mei it ûndertekenjen
fan de BFTK jouwe it Ryk en de provinsje
ynfolling oan de Wet gebrûk Fryske taal. De
ôfspraken binne basearre op it Europeesk
Hânfest foar Regionale of Minderheidstalen.
De Fryske Rie is fan betinken dat se mei in
omwei neamd wurdt by 7.1, 5. Nl.:
7.1 Utwikseling oer de grinzen hinne. 5 en 6.

Minister Ollongren, Kommissaris fan de Kening Arno
Brok en deputearre Sietske Poepjes

5 Utwikseling oangeande taal, kultuer en
ûnderwiis Ynhâldlike kontakten en útwikseling
op it mêd fan taal, kultuer en ûnderwiis tusken de provinsje Fryslân en de fan âlds besibbe
taalgebieten yn de Waadregio wurde trochset en yn goed ûnderling oerlis mooglik
yntinsivearre. Dêrby sil yn de rintiid fan dizze bestjoersôfspraak yn it bysûnder sjoen wurde
nei de mooglikheden om útwikseling en gearwurking tusken de Fryske taalgebieten yn
Nederlân en Dútslân (en de Waadregio) út te fieren. Ynspanning: provinsje
6 Utwreiding fan aktiviteiten oer de grinzen hinne Aktiviteiten oer de grinzen hinne sille net
allinne beheind bliuwe ta de Fryske taalgebieten yn Dútslân, mar útwreide wurde nei oare
minderheidstaalgebieten yn Europa of oare wrâlddielen. Der sil yn it bysûnder sjoen wurde
nei mooglikheden om yn Ynterreg-ferbân mienskiplik it taalaspekt op te pakken. Ynspanning:
provinsje
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c. Dielname oan (ynter-)Fryske aktiviteiten
Kongres Heimat – zwischen Tradition und Moderne
In tal leden fan ‘e Fryske Rie gie yn op de útnûging fan ‘e Noard-Friezen (Frasche Rädj) om
de konferinsje Friesische Heimat - zwischen Tradition und Moderne, by te wenjen. De
konferinsje wie fan 30 novimber oant en mei 2 desimber yn Tönning.
Wat wie it doel fan de konferinsje? De brosjuere "Modell Nordfriesland", publisearre yn de
twadde printinge yn 2006. Dy foarmet noch hieltyd de konseptuele basis fan ‘e Friesen. Yn
dy publikaasje neamt de Friesenrat de kearngebieten dy’t neffens de Friesen fan it grutste
belang binne foar it behâld en de promoasje fan de Fryske taal. It model ferdielt ferskate
ûnderwerpen, lykas • assosjaasjestruktuer, • ûnderwiis en oplieding, • wittenskip /
learareoplieding • polityk / bestjoer • literatuer / muzyk / teater / film en • media e.o. fan it
begjin ôf, swierrichheden en oanpak út it perspektyf fan de Friesenrat wei.
Yn november 2017, wilens de Amrum-konferinsje, hiene de Friesen de gelegenheid om
harren strategyske en ynhâldlike oriïntaasje binnen harren ferienings te bepraten. Dêr op
fuortbouwend, soe it diskusjeproses fuortset wurde moatte en fokust op it model út de
brosjuere Nordfriesland, dy’t no 12 jier âld is, om bywurke te wurden.
De konferinsje waard ek organisearre om in platfoarm te bieden foar de soarch, it behâld en
de fierdere ûntjouwing fan de Fryske taal, om doelen te bepraten, oplossings te sykjen en
duorsum te netwurkjen. It programma seach der sa út:
Freitag, 30. November:
17.00 Anreise der TeilnehmerInnen
18.00 Abendessen JH
20.00 Begrüßung im Plenum • Ilse Johanna Christiansen, Vorsitzende Friesenrat Sektion
Nord • Zielvorgabe der Konferenz
20.15 Vorstellung der Workshopthemen • Politik • Wissenschaft • Denkmalschutz • Sport und
Brauchtum • Zusammenleben • Sprache und Identität
20.30 Workshop 1 und 2
21.30 Gemütlicher Abend
Sonnabend, 01. Dezember:
Sonntag, 02. Dezember
08.00 Frühstück JH
08.00 Frühstück JH
09.00 Workshop 3 und 4
09.00 Abschluß Präsentation
10.30 Kaffeepause
inkl. Kaffeepause
10.50 Workshop 5 und 6
11.30 Mittagessen / Ende
12.15 Mittagessen JH
14.00 Ausflug • Baukultur Haubarge • Boßeln
18.00 Abendessen JH
20.00 Musikabend
Liebe Freunde der friesischen
Sprache und Kultur!

Der waarden wurkgroepen
foarme om earderneamde
ûnderwerpen hinne, dy’t ek in
ûnderlinge ferbining tusken de
dissiplinen biede moasten. De
delegaasje dy’t út namme fan
de Fryske Rie oanwêzich wie,
hat aktyf meidiskusjearre en de
Friesenrat wurdearre de
oanwêzigens fan in delegaasje
út namme fan de Fryske Rie
tige.
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Understeand it parseberjocht dat de Friesenrat útgean liet nei de konferinsjedagen:
“Friesen modernisieren sich”
Konferenz der friesischen Volksgruppe vom 30. November bis 2. Dezember 2018 in Tönning
Rund 80 FriesInnen und
UnterstützerInnen trafen
sich in Tönning zu einer
Klausurtagung. Sie nutzten
die Gelegenheit, ihre
strategische und inhaltliche
Ausrichtung der friesischen
Volksgruppe zu
diskutieren. Themen wie
Politik, Wissenschaft ,
Denkmalschutz, Sport und
Brauchtum, Sprache und
Identität wurden in
Arbeitsgruppen diskutiert.
Ziel ist es, die Ergebnisse
fach- und
disziplinübergreifend zu
verbinden. Mittel- und
langfristig soll die
konzeptionelle Grundlage
»Modell Nordfriesland«
überarbeitet und den
aktuellen Bedürfnissen
angepasst werden.

Kerst Huisman en Sjoerd van der Schaar by de konferinsje

Im Einleitungsreferat ermutigte MdB Astrid Damerow die Teilnehmerinnen dazu, Tradition und
Moderne gleich zu behandeln.
Weitere Einzelheiten
Flyer http://friesenrat.de/inside/pdf/2018/20181130_toenning/flyer.pdf
Foto: http://www.friesenrat.de/inside/jpg/2018/20181201_toenning/IMG_6793.JPG
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Jierlikse moeting fan de Friezen by de Opstalsbeam 2018 op tiisdei, 22 maaie
Yn Nij Frisia, juny 2018, nû. 2 steane bydragen fan resp.Tom Dykstra en Lothar Englert, mei
foto’s; klik op: http://ffu-frl.eu/PDF/180803.def.nijfrisia2-18.compressed.pdf
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d. 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.

5. Organisaasje
a. It bestjoer
De gearstalling fan it algemien bestjoer fan de Fryske Rie is regele yn it karbrief.
It bestjoer fan de Fryske Rie (tagelyk seksje West fan de Ynterfryske Rie) hie ein 2018 de
neikommende gearstalling:
* Pytsje de Graaf, foarsitter, Deistich Bestjoer
* Saapke Miedema, sekretaris, Deistich Bestjoer
* Lolke T. Folkertsma, ponghâlder, Deistich Bestjoer
* Sybren Dyk, Fryske Akademy
* 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
Dielnimmer 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:

Giet ôf:

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
2014
(feb.) Pytsje de Graaf
2018
2014
(des.) Gelkje Schotanus
2018
2015
(maaie) Lolke Folkertsma
2019
2016
(sept.) Marja ten Bruggencate
2020
2018
(sept.) Saapke Miedema
2022
Ofgeande leden binne daliks op ’en nij foar 4 jier te beneamen of werkiesber.

b. Gearkomsten
It bestjoer fan de Fryske Rie hat yn 2018 sân kear byinoar west, nammentlik op 7 febrewaris,
4 april, 30 maaie, 3 july, 4 septimber, 31 oktober en 10 desimber.
De West(erlauwersk)-Fryske seksje fan de Fryske Rie hat yn de gearkomste septimber frou
Saapke Miedema beneamd as sekretaris. Dêrmei waard Kerst Huisman skriuwer ôf en wer
lid. Saapke Miedema hat fan 2005 oant heal 2013 ek sekretaris fan de Fryske Rie west en
de Rie woe graach wer gebrûk meitsje fan har ûnderfining en kontakten.
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Om nije taken en de ferbreding fan de Rie oan te kinnen, wurdt stribbe nei in
profesjonalisearring fan de Ynterfryske Rie. Ut de mienskiplike aktiviteiten fan de yn 1998
oprjochte Ynterfryske Rie hat bliken dien dat in profesjonalisearring doel hat. Der binne yn
prinsipe de jierlikse moetings fan (plattelâns)froulju, gemeentebestjoerders, jonge boeren en
ûnderwiiskundigen, wylst der ek al besocht is om fertsjintwurdigers fan it bedriuwslibben by
elkoar te krijen. Soks kin lykwols allinnich slagje mei in fêst buro, dat by foarkar ûnderdak
fine kinne soe by de Ostfriesische Landschaft in Auerk. Us Rie is akkoart mei de oprjochting
fan sa’n buro.

6. De Ynterfryske Rie
(IFR - 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 2018 binne it
foarsitterskip en it skriuwerskip fan East-Fryslân oergien nei ús, Westerlauwersk Fryslân.
Foarsitter is Pytsje de graaf en burohâldster Saapke Miedema. Neffens wenst hawwe wy it
foarsitterskip en it skriuwerskip wer foar trije jier.
It deistich bestjoer (de ‘Vorstand’) bestiet út 2 leden fan eltse seksje. Foar East-Fryslân binne
dat Helmut Collmann en Arno Ulrichs, fan Noard-Fryslân frou Ilse Johanna Christensen en
frou Gudrun Fuchs. Foar ús Fryslân hawwe Pytsje de Graaf en Kerst Huisman in sit yn de
Vorstand. Kerst Huisman yn 2018 en fan 2019 ôf Saapke Miedema. It deistich Bestjoer fan
de Ynterfryske Rie hat yn 2018 ienris byinoar west. De gearkomste wie op 13 oktober yn
Oyten.
De Fryske Rie hat twa susterorganisaasjes, dy’t mei de Fryske Rie de Ynterfryske Rie
foarmje. It binne:
Frasche Rädj Sektion Nord
www.friesenrat.de
Frasche Rädj Sektion Nord
De seksje Noard wie yn 2018 sa gearstald:
* Ilse Johanna Christiansen (fertsjintwurdichster fan de Friisk Foriining), foarsitter,
lid Vorstand YFR;
* Heinrich Bahnsen (fertsjintwurdiger Nordfriesische Verein), fise-foarsitter;
* Bahne Bahnsen
* Eva Waltemath (fertsjintwurdiger fan de gemeente Hilgelân);
* Gudrun Fuchs (fertsjintwurdichster fan de Friisk Foriining), lid Vorstand YFR
* Hans-Georg Hostrup, (fertsjintwurdiger Heimatbund Landschaft Eiderstedt);
* Maren Jessen (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesische Verein), ponghâlder;
* Jens Quedens (fertsjintwurdiger Öömrang Ferian);
* Charly 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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Freeske Raad/ Fräiske Räid Sektion Ost
Freeske Raad/ Fräiske Räid Sektion Ost
Gearstalling seksje East (Friesenrat) ein 2018:
* Arno Ulrichs, foarsitter; (fertsjintwurdiger fan it Friesische Forum), lid Vorstand YFR;
* Helmut Collmann, fise-foarsitter (fertsjintwurdiger fan de Ostfriesische Landschaft),
lid Vorstand YFR;
* Volker Landig, ponghâlder (fertsjintwurdiger fan de Oldenburgische Landschaft en
Jeverländer Altertums- und Heimatverein);
* Dr. Wolfgang Meiners, sekretaris (fertsjintwurdiger fan de Rüstringer Heimatbund);
* Peter Brauer (fertsjintwurdiger fan it Ostfriesisches Klootschieβverbund);
* Gerhard Cordes (fertsjintwurdiger fan de Ostfriesische Landjugend);
* Uta Mansholt (fertsjintwurdichster fan de Ostfriesische Landfrauen);
* 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);

De Upstalboom yn Auwerk
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7. Jierrekken
Steat fan baten en lêsten oer 2018 fan de Fryske Rie mei taljochting

YNKOMSTEN
Bydragen Provinsje Fryslân
Stichting Slach by Warns - flagge -

€
-

4.500,00
28,32

Mei-inoar oan ynkomsten

€

4.528,32

€
-

191,33
369,29
500,00
1.608,00
1.829,50

UTJEFTEN
Bankkosten
Webside
Frijwilligersfergoeding
Oanbetelling Hilgelânreis 2019
Lidmaatskippen YFR
2016-2017-2018 en sa mear
Frouljusmoeting East-Fryslân
Bydrage Tuhuupe Luupe
Bestjoerskosten Ynterfrysk kongres
Bydrage annulearring reis YFR
Bestjoerskosten
Mei-inoar oan kosten

-

349,14
1.254,05
834,75
442,50
459,07
€
7.837,63

Begjinsaldo € 9.602,36 + 4528,32 - 7837,63 makket € 6.293,05. Dêrnjonken noch
sparrekken mei in saldo fan € 7.390,22. Meiïnoar dus € 13.683,27.
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Taheakke 1: Format produktplan
Produkt 1. Bestjoerlike kontakten
Lolke Folkertsma, De Skâns 20, 9101 HR Dokkum

Kontaktpersoan +
kontaktynformaasje:

Beskriuwing produkt en resultaten





Omskriuwing fan it produkt:






Kommunikaasje mei it deistich bestjoer (‘Vorstand’) fan de
Interfriesische Rat e.V. (Westfrysk: Ynterfryske Rie, YFR). It
bestjoer fan de stifting Fryske Rie (FR) foarmet de Sektion West
fan de Interfriesische Rat.
Twaris yn it jier of faker as nedich, wurdt in gearkomste holden
fan de leden fan it deistich bestjoer fan de Ynterfryske Rie
ynklusyf technyske ûndersteuning troch in Geschäftsführer).
Kosten foar It bywenjen fan de jierlikse miene gearkomste fan de
leden fan de YFR. Ienris yn it jier is der in miene gearkomste fan
alle leden fan de YFR.
De YFR wurdt op basis fan pariteit troch in kontribúsje fan de trije
seksjes finansjeel yn stân holden.

De FR nimt diel oan de troch it Friesisch Forum elts jier organisearre betinking by de Opstalsbeam
by Rahe/Auwerk.
De FR is lid fan de Nederlânske Kommisje fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen (NK EBLT). Dat
betsjut dat dêr kosten foar makke wurde, wêrby ek reiskosten.
De FR is stiper fan en hâldt goede kontakten mei jongereinorganisaasje FYK. De kosten dêrfoar
beheine har ta in lyts bedrach oan stipe.

De FR is lid fan de Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB). Dat ferget in jierlikse bydrage
en reiskosten.
Njonken it boppesteande, en yn oanfolling dêrop, wurde der kommunikaasjekosten
makke foar post en e-post yn it ûnderling ferkear en foar opslach fan data. Foar it
berêden fan de jildlike middels wurde der bankkosten makke.
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Doel:
(a) It befoarderjen en ûnderhâlden fan de kontakten tusken de trije
Fryslannen.
(b) Troch ynternasjonale Europeeske kontakten de Fryske taal en oare
kultuer en de minderheidsposysje fan de Friezen en fan harren taal oer de
(Nederlânske) grins hinne bekend meitsje yn Europa en te ferlykjen mei
dy fan oare – net-Fryske – minderheden yn Europa.
(c) Aktiviteiten rjochte op jongerein yn oare Europeeske
minderheidsgebieten as dy fan de Friezen yn Dútslân om dy jongerein yn
kontakt te bringen mei ús taal en oare kultuer en om fan dy jongerein
ynspiraasje op te dwaan om by ús fierder te gean.
Doel fan it produkt:

Bedoelde resultaten en
effekten fan it produkt:

Middel:
(a) Tarieding fan miene gearkomsten. Ôfstimming en regeljen fan de
aktiviteiten yn de trije seksjes fan de YFR en tarieding fan jierlikse miene
gearkomsten (sa’n 30 minsken).
(b) Om ferdûbeling fan wurksumheden foar te kommen en út finansjele
oerwagings, wurdt dat doel befoardere troch it aktive lidmaatskip fan it NK
EBLT.
(c) It FYK hat him njonken de Fryske Rie oprjochte en ûntwikkele ta in
organisaasje dy’t aktiviteiten ûndernimt foar minsken fan 15 oant 35 jier yn
it ramt fan doelstelling (c). De Fryske Rie ûnderhâldt dêrom goede
kontakten mei it FYK en stipet mei wêr’t er kin. Dûbeld wurk wurdt op dy
wize tefoaren kommen.
(d) Fierders hat de RfdFB foar in part deselde doelstellings as de Fryske
Rie. De Fryske Rie is dêrom, fanwegen de koördinaasje, lid fan de RfdFB.
(a) In goed ferrin fan de miene gearkomsten en it ûnderhâlden fan ynterFryske kontakten mei foaroanmannen en -frouwen út de trije Fryslannen.
Koördinaasje fan aktiviteiten en oppakken fan nije inisjativen. Besprek fan
de (politike en ekonomyske) ûntjouwings yn de trije Fryslannen.

It útfieren fan ynter-Fryske moetings. Yn it jier 2018 sil rom omtinken
jûn wurde oan it ferstevigjen fan de kontakten tusken de Fryslannen
ek yn it ramt fan de Kulturele Haadstêd. Dernjonken sil njonken
Bedoelde kwantitative
fersterking en ferbreding fan it bestjoer fan de Fryske Rie benammen
resultaten:
ek yn oerlis mei de provinsje stal jûn wurde moatte oan
profesjonalisearring fan de organisaasjestruktuer fan de YFR yn de
breedste sin fan it wurd.
Troch skriftlike evaluaasje en wat de organisaasjes b, c en d oanbelanget
Effektemjitting: hoe wurdt it troch de provinsjale evaluaasjes fan dy subsidiearre ynstellings.
resultaat metten?
Is der al earder subsydzje
foar it produkt oanfrege?
Gearwurkingspartners:
Foarnommen skriftlike
kommunikaasjemiddels
rjochte op it publyk
Oare relevante punten?
Taljochting:
Oanslutend op it
‘Uitvoeringsprogramma
Grinzen oer, 2013-2014’,
lykas oanjûn yn
‘Uitvoeringsnota grinzen oer,

Ja
YFR, NK EBLT, FYK, RfFB
Gjin spesjale, mar by al de uterings op de hiemside, parseberjochten
ensafuorthinne wurdt yn it Frysk omtinken jûn oan de aktiviteiten en
spesifyk beneamd dat dy mei troch stipe fan de provinsje Fryslân stal krije
kinne.
Haadstik 4. Meartaligens, Doel 2:
‘Het versterken van de positie van het Fries op Europees niveau’ troch de
kontakten mei de boppeneamde gearwurkingspartners, benammen de
YFR en it NK EBLT.

25

ferzje definitief.docxs fan 7
maaie 2013: en op it
Beliedsbrief ‘Hert, holle,
hannen’ fan 21 juny 2016.
Produkt 2. Ynternasjonale moetings
Kontaktpersoan +
kontaktynformaasje:

Lolke Folkertsma, De Skâns 20, 9101 HR Dokkum

Beskriuwing produkt en resultaten
Omskriuwing fan it produkt:

Organisaasje fan ynter-Fryske moetings
Doel:
It ûntwikkeljen fan de Fryske kultuer yn de brede betsjutting mei help fan
ynternasjonale kontakten en mei 't skeppen en ûntwikkeljen fan de
middels dy't sokke kontakten mooglik meitsje;
It bekend meitsjen yn oare Europeeske regio's fan de Fryske kultuer en it
jaan fan meiwurking oan de presintaasje fan de kultuer fan oare
Europeeske regio's yn de eigen provinsje;
It stimulearjen fan de kulturele posysje fan Fryslân yn Europa mei it
befoarderjen fan Fryske kulturele aktiviteiten yn oare Europeeske regio's;
It befoarderjen fan in better begryp en freonskip tusken minsken, groepen
en folken.
It benammen befoarderjen fan de kontakten tusken de trije Fryslannen.

Doel fan it produkt:

Bedoelde resultaten en
effekten fan it produkt:

Bedoelde kwantitative
resultaten:

It jier 2018 kin oanmurken wurde as in oergongsjier. De klam sil yn 2018
lizze op tarieding Ynterfrysk Kongres en de frouljus moeting. Ek sil de
Fytstocht yn it ramt fan de Kulturele Haadstêd kosten en omtinken
freegje. Sa as by de bestjoerlike kontakten al oanjûn is, sil it jier 2018 in
jier fan feroaring en fierdere profesjonalisearring betsjutte. De provinsje
Fryslân is ek op 'e hichte fan dy feroarings.
Middel: sa as hjirboppe oanjûn is, sil yn it jier 2018 organisatoarysk en
ynhâldlik fierder stal jûn wurde kinne oan :
a. Boeremoeting foar boeren. De foarm wêryn is ûnderwerp fan petear.
b. Moeting foar agraryske studinten
c. Moeting foar froulju
d. Moeting foar politike bestjoerders
e. Kulturele Fryske manifestaasje op Hilgolân: Friesen-droapen. Is earst
yn 2019 wer op Hilgelân.
Fersterkje en ûnderhâlde fan de bân tusken de ferskate Fryslannen.
Útwikselje fan ideeën ûnder mear op it mêd fan agraryske en politykbestjoerlike saken, kontakten lizze en ûnderhâlde, West-Friezen yn
kontakt bringe mei Dútske Friezen en har taal en oare kultuer. Jongerein
bewust meitsje fan de Fryske identiteit fan harsels en dy fan ‘bûtenlânsk e’
Friezen. It troch de studinten sels foarm jaan oan de moeting en it
meitsjen fan in skriftlik ferslach. Der sil in preemje beskikber wêze foar it
skriuwen fan it ferslach yn it Frysk of ien fan de Fryske streektalen.
Bekend meitsjen fan Fryske kultuer yn Europa.
20 dielnimmers út ús Fryslân foar eltse moeting. Oan it Friesen-droapen
op Hilgelân wurdt mei 1 of 2 bussen minsken út Fryslân dielnommen. De
kulturele manifestaasje lûkt neffens Wikipedia (‘Friesen-droapen’) tûzenen
toeristen. Hja komme dan mei ús Fryske kultuer yn brede sin yn
oanrekking.

Effektemjitting: hoe wurdt it Yn it jierferslach, troch de eigen hiemside en yn de media wurdt omtinken
jûn en frege foar de aktiviteiten.
resultaat metten?
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Is der al earder subsydzje
foar it produkt oanfrege?

ja

Gearwurkingspartners:

Interfriesischer Rat e.V.; Nordwin College Ljouwert

Foarnommen skriftlike
kommunikaasjemiddels
rjochte op it publyk

By al de uterings op de hiemside, parseberjochten ensafuorthinne wurdt
yn it Frysk omtinken jûn oan de aktiviteiten en spesifyk beneamd dat dy
mei troch stipe fan de provinsje Fryslân stal krije kinne.
Haadstik 2, Meidwaan, Doel 1:
"Vergroten van het aantal jonge mensen in Fryslân dat via het onderwijs in
aanraking komt met cultuur." (Middel b)
Haadstik 2, Meidwaan, Doel 3:
"Het cultureel potentieel van Fryslân wordt optimaal gepresenteerd en
bereikt meer mensen." (Middel e)
Haadstik 2, Meidwaan, Doel 4:
"Verbeteren van de maatschappelijke positie van de Friese taal in woord
en geschrift. Het Fries verder ontwikkelen door de mogelijkheden om in de
Friese taal actief deel te nemen aan de maatschappij te vergroten."
(Middel a-e en it konsekwint brûken fan it Frysk troch de Fryske Rie yn al
syn uterings).
Haadstik 4, Meartaligens, doel 4:
"De overdracht van het Stellingwerfs en het Bildts op een nieuwe
generatie bevorderen." (Middel b)

Oare relevante punten?
Taljochting:
Oanslutend op it
‘Uitvoeringsprogramma
Grinzen oer, 2013-2014’, sa
as oanjûn yn ‘Uitvoeringsnota
grinzen oer’ ferzje
definitief.docxs fan 7 maaie
2013: en op it Beliedsbrief
‘Hert, holle, hannen’ fan 21
juny 2016.

Produkt 3. Publisiteit
Kontaktpersoan +
kontaktynformaasje:

Lolke Folkertsma, De Skâns 20, 9101 HR Dokkum

Beskriuwing produkt en resultaten
Omskriuwing fan it produkt:

Doel fan it produkt:

Bedoelde resultaten en
effekten fan it produkt:
Bedoelde kwantitative
resultaten:

Ûnderhâld hiemside, ynternet, struibrief, sosjale media, oare publisiteit,
fersprieden fan eksimplaren fan it Bûsboekje.
Fergrutsjen nammebekendheid fan de Fryske Rie en fan it draachflak fan it
wurk fan de Fryske Rie. De Fryske Rie siket nei wegen om mear minsken
en benammen jongere minsken te ynteressearjen foar harren idealen en
wurksumheden. De jierlikse Jonge-boeremoetings foar studinten yn it
agrarysk ûnderwiis is in resultaat fan it fergrutsjen fan it draachflak dat no
al in tal jierren goed slagget.
Tanimmende ynteresse fan West-Friezen foar it wurk fan de Fryske Rie.
Maksimum mooglik tal dielnimmers oan moetings en manifestaasjes wurdt
helle.

Effektemjitting: hoe wurdt it Sifermjittich, ek oan de hân fan pers en media-uterings.
resultaat metten?
Is der al earder subsydzje
foar it produkt oanfrege?

ja

Gearwurkingspartners:

Kommersje

Foarnommen skriftlike
kommunikaasjemiddels
rjochte op it publyk
Oare relevante punten?
Taljochting:
Oanslutend op de yntegrale
beliedsnota kultuer, taal en
ûnderwiis ‘Grinzen oer’ fan de

PR-aksjes foar de aktiviteiten

S. 12: Fryske taal en kultuer ûnder de stolp weihelje (Goffe Jensma). Dat is
in nommel stribjen, mar trochdat hjoed-de-dei de dei- en wykblêdparse yn
Fryslân foar it grutste part yn ien ûndernimming sit, is it muoisum om
parse-omtinken te krijen. Lokkich is ús omrop noch (!) selsstannich. Dat hat
in pear jier ferlyn in goede dokumintaasje oplevere fan it Friesen-droapen
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Provinsje en op it Beliedsbrief op Hilgelân en in radio-ynterview foar it lêste Ynterfrysk kongres, juny
‘Hert, holle, hannen’ fan 21
2015.
juny 2016.
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