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1. Ynlieding 

Foar jo lizze de jierstikken fan de Fryske Rie oer it jier 2019, besteande út in ferslach fan de   
aktiviteiten en de jierrekken oer 2019, mei de steat fan baten en lêsten en de balâns fan 31 
desimber 2019. 

Fan ’t jier waard ek wer wurke oan de doelen út it karbrief lykas neamd yn haadstik 3. Dêrta is 
in produktomskriuwing foar 2019 opsteld, dy’t taheakke is oan dit jierferslach. 

De bekendste aktiviteit fan de Fryske Rie is de trijejierlikse Friezereis nei Hilgelân. Yn 2019 
wie it wer safier. Fan healwei 2018 ôf is der hurd wurke oan in gaadlik programma en it 
ûnderbringen fan de dielnimmers. De reist stiet foar in elts iepen, mar dielnimmers sjogge it 
as in foarrjocht dat se by wêze kinne! Yn dit jierferslach wurdt in gearfetting jûn fan it 
programma mei foto’s.  

Ljouwert, 9 july 2020 

Ut namme fan de Fryske Rie, 

Saapke Miedema,  
sekretaris 

 

 

1 Wurkwinkel mei strie op de Westfrieslanddei yn Skagen 
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2. Foarwurd fan de foarsitter 
 
 
Yn dit jierferslach is der om omtinken oan ús trijejierliks treffen op Hilgelân. Dat wie in treflik 
barren, Hilgelân is in magysk eilân en hoewol’t it net grut is, barde der fan alles: sport, muzyk 
en dûns, natoer en religy, skiednis en takomst alles kaam gear op dat eilân. En de 
dielnimmers fielden harren ien mei de bewenners fan Hilgelân. Wy binne dêr goed ûntfongen 
en de útwikseling ûnderling koe goed syn gerak krije. Nij wie foar ús dat ek dielnimmers út 
West-Friesland fan de partij wienen. Sy fiele harren ek ferbûn oan de Friezen en wolle 
graach oansluting by de Fryske Rie en de Ynterfryske Rie. De earste stappen binne dêrta 
set. Sy wienen ek op Hilgelân oanwêzich, hawwe dêr fan harren hearre litten en hawwe 
meidien oan de jierlikse jiergearkomst fan de Ynterfryske Rie 
 
Wy hawwe yn 2019 ôfskie naam fan trije warbere wrotters fan de Fryske Rie, dat wienen 
Sjoerd van der Schaar, Anton van der Ploeg en Siebren Dyk. Wy hawwe ôfskie fan dat 
trijetal naam wilens in iterijke. Wy sprekke hjirby nochris ús tank út foar de wize wêrop’t sy de 
Fryske Rie tsjinne hawwe. Der binne ek nije leden bykaam, nammentlik yn de persoanen fan 
Han Nijdam en Teun de Jong. Mei harren is it bestjoer hast kompleet, mar is noch altyd op ‘e 
siik nei in jongere dy’t de jongerein fertsjintwurdigje wol. 
Al mei al winskje ik jimme in soad lêsnocht ta en hoopje jimme takom jier te treffen by it 
Frysk Kongres. 
 
 

 
2 By de iepening fan it Hilgelânwykein 

 
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 wie der in Friesen-droapen, sjocht fierderop yn dit ferslach. 
Yn 2022 sil der wer in Friesen-droapen wêze. 

 De reguliere útwiksels; moetings fan de beropsgroepen, dy’t yn de Fryske Rie 
fertsjintwurdige binne, ôfwikseljend yn ien fan de trije Fryslannen. 

 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. Út de 
Fryske Rie wei binne dêr ek fertsjintwurdigers by oanwêzich.  
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 It Friesen-droapen 2019 

Wurkgroep: 
Lolke Folkertsma 

Pytsje de Graaf 

Saapke Miedema 

Aant Jelle Soepboer 

Dielnimmers Westerlauwersk Fryslân: 101. Totaal tal dielnimmers: ± 200 pers. 
 
Programma: Aant Jelle Soepboer 
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Friesen-droapen Hilgelân  

It trijejierlikse Friesen-droapen op Hilgelân  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma 20ste Friesen-droapen Hilgelân 2019 
 

Freed 24 oant en mei snein 26 maaie 2019 

 

Tema: de Fryske kening Redbad 

 
De Fryske kening Redbad (stoarn yn 719) is grif ien fan de meast bekende histoaryske figueren út ’e iere 
Midsiuwen (5de oant en mei de 10de iuw). Oer syn berte is net folle bekend. Wierskynlik wie er de soan en 
opfolger fan de Fryske kening Aldgisl (stoarn om it jier 680 hinne). Redbad wie fan hege komôf en in grut 
oanfierder yn ‘Frisia’, it grutte Fryslân fan dy dagen, lykweardich oan Frankyske machthawwers lykas Pippyn 
II en syn soan Karel Martel. Redbad wie bestjoerder fan wichtige stêden lykas Trajectum (no: Utert) en 
Doarestêd (no: Wijk by Duurstede) en grutte gebieten boppe de Ryn oant Fostelân (ek: ‘Forsiteland’), it 
hjoeddeistige Dútske eilân Hilgelân (‘Helgoland’). Hy wie de moedige oanfierder fan it Fryske folk dat him 
mei alle macht fersette tsjin de ekspânsjedrift fan de Franken yn it suden. 

 

 

Freed 24 maaie 

Westerlauwerske Friezen geane moarns betiid mei de bus – of eigen ferfier – fan 

Ljouwert nei Bremerhaven (Seebäderkaje). Opstapplakken Ljouwert (Kalverdijkje, 

Tijsmaweg 4), Drachten (transferium Oost) en Grins (P en R Hoogkerk). NB In tal 

reizgers geane mei eigen ferfier nei Cuxhaven, boat 10.15 oere). 

9.30    Mei fearboat fan Bremerhaven. 
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±13.00 Oankomst op Hilgelân, oerstappe op Börterboote. 

Elts siket syn/har oernachtingsakkommodaasje (kriget elts noch persoanlik 

berjocht oer). 

   

14.30   Offisjele ôftraap fan it 20ste Friesen-droapen op it Rathausplatz (plein) by it 

gemeentehûs, adres: Lung Wai. 

Sprekkers: 

Jörg Singer, boargemaster fan Hilgelân; 

Pytsje de graaf, foarsitter fan de Ynterfryske Rie; 

Aant Jelle Soepboer, fan de organisaasje fan it 20ste Friesen-droapen: hy 

fertelt oer it nije Friesenliet. 

Ta beslút: flagge(n) hise, folkslieten sjonge 

en proaste op goede dagen fan ferbining. 
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15.00–16.30 Bestjoersleden fan de Ynterfryske Rie hâlde har jiergearkomste yn it 

gemeentehûs oan de Lung Wai (besletten). 

 

Dielnimmers oan it midsiuwske Ynterfryske Kampemint sette it kamp op 

oan de râne fan it sportfjild (oan de Klippenrandweg). 

 
 

Oare besikers hawwe tiid om it eilân te ûntdekken.  
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19.15 -  Jûnsmiel foar alle dielnimmers: BBQ by it kamp by de Sportplatz. 

Kosten € 10 p.p. (is al yn jim rekken opnommen). 

Frisia non Cantat en Baldrs Draumar spylje (akûstysk).  

Brânsteapel wurdt oanstutsen (mits fergunning). 

 
 

Opm.: by min waar is alles yn ’e Nordseehalle en giet brânsteapel net 

troch.  

 

Sneon 25 maaie 

 

11.00 oere Wurkwinkels:  

Kar-út: 

1) Folksdûnsjen ûnder lieding fan de Ljouwerter Skotsploech.  

     Adres: by de James-Krüss-Schule, Schulweg 649.  

     By min waar yn de aula fan de skoalle. 

2) Start foar Hotel Rickmers Insulaner, adres: Am Südstrand 2 

    Rinnend oer it eilân fertelt Willem Schoorstra ferhalen (Frysk).  

3) Mei Michaël Janβen, der “Dünenchef’’, nei Düne: hy fertelt oer de planten,  

    bysûndere stiennen, fûgels en seehûnen! Adres: Landungsbrücke. 

4) Wurkje oan it Ynterfryske Liet û.l.f. Baldrs Draumar.  

    Nordseehalle, Kurpromenade 8. 

5) Dokumintêre (20 min.) Tuhuupeluupe draait kontinu yn de Kino yn de Nordseehalle,  

    Kurpromenade 8. 

 

Middeisiten op eigen gelegenheid en foar eigen rekken (NB is wol ynkl. foar dyjinge dy’t 

yn de jeugdherberch sliepe). 

 

14.00 Sportmiddei  

Start en finish: by Hummerbuden by de Nordseehalle, Kurpromenade 8 

Under lieding fan Noard-Fryslân: 

In race mei scooters troch de stêd (4 scooters, ien út namme fan Hilgelân, 1 

West, 1 East en 1 Noard). 

Folge troch slachbal, mei teams fan Hilgelân en de trije Fryslannen. 
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Kloatsjitten: ûnder lieding fan Seksje East 

 

Ta beslút op it sportfjild: de Westerlauwerske Friezen slute ôf mei in 

toulûkwedstriid (teams Hilgelân, Noard, East en West). 

 

17.00 Fotomomint op it sportfjild, mei op de eftergrûn de Hilgelanner rotsen. 

 

Jûnsiten: op eigen gelegenheid en foar eigen rekken (is ynkl. foar dyjinge dy’t yn de 

jeugdherberch sitte, en it is regele foar in tal foar de dielnimmers. Foar de oaren: op ‘e 

tiid reservearje). 

 

20.00 Jûnsprogramma yn de Nordseehalle, seremoanjemaster Aant Jelle Soepboer 

1e Presintaasje troch de groep fan de wurkwinkel 4: in nij Ynterfrysk 

liet 

2e It Voluspa-projekt, in gearwurking tusken aktrise Eke Born,  

muzikant Rutger Dijkstra en Willem Schoorstra. 

De Voluspa (‘Völuspá’) of ‘De profesije fan de sjenneres’, is it 

iepeningsliet fan de Âlde of Poëtyske Edda. De Edda is in 

oantsjutting foar in samling goade- en heldelieten út it midsiuwske 

Yslân. It wichtichste dêrfan is de Voluspa. Dêryn ferhellet in 

sjenneres, de Volva [ek: Völva], de hiele skiednis fan de wrâld, fan 

de skepping oant Ragnarok (ek: Ragnarök), de ûndergong fan de 

machten. 
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3e  Optreden Skalnastal en EP presintaasje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e Optreden Baldrs Draumar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snein 26 maaie 

10.00  Tsjerketsjinst, mei û.o. meiwurking fan Gerald Drebes,  

Kantor (Kirchenmusiker) der ev.-luth. Kirche Helgoland. 

 Adres: St. Nikolai-Kirche oan de Kirchstraβe. 
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11.00/11.30 Optocht fan de Kirchstraβe nei it gemeentehûs oan de Lung Wai. 

  Demonstraasje folksdûnsjen troch de dielnimmers fan de wurkwinkel 1. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En (parallel foar de leafhawwers): 

11.00  ‘Kater’swimmen op Düne. 

 

Elts soarget foar it eigen middeisiten (is ynkl. foar dyjinge dy’t yn ‘e jeugdherberch sitte).  

 

3Hilgelanner dopen by de Ynterfryske Tsjerketsjinst 
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Dêrnei noch in lêste kuier oer it eilân, of noch efkes nei Düne, lêste ynkeapen dwaan en 

wer op ‘e  tiid by de boaten wêze. 

 

Fearboaten retoer: 

16.00  Büsum 

16.00  Bremerhaven 

16.15  Cuxhaven 
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www.omropfryslan.nl 

Metalband Baldrs Draumar makket jongerein entûsjast 

oer Fryske reis 
30 maaie 2019 - 13:57 
  
  

It eilân Helgolân wie ôfrûne wykein wer it toaniel foar de gearkomste fan Friezen út 
alle tradisjoneel Fryske gebieten. Ien kear yn de trije jier komme Friezen út ús 
Fryslân, East-Fryslân yn Dútslân en Noard-Fryslân yn Dútslân tsjin de Deenske 
grins, by inoar op it eilân tusken Dútslân en Denemarken. Dat wurdt dien om de 
mienskiplike Fryske identiteit te fieren. 

 

Foto: Wikipedia 
Oant no ta waarden de gearkomsten foaral besocht troch âlderein, mar de Fryske band 
Baldrs Draumar woe dêr dit jier feroaring yn bringe. Us provinsje mocht dit jier it 
evenemint organisearje en de band hat him der goed tsjinoan bemuoid. 

"We hawwe fansels as earste ús fans oansprutsen en fia Facebook in soad reklame 
makke. Dat is dochs it medium dêr't de jongerein op sit. Watst no ek sjochst, is dat it 
libbet en dat minsken deroer prate. Der binne no al minsken dy't sizze dat se oer trije jier 
ek mei wolle", fertelt Aant-Jelle Soepboer fan Baldrs Draumar.d   

03:57 

"We giene mei in dûbeldekkerbus oant de nok ta fol nei it eilân ta. It is in mingeling. Oan 
de iene kant binne it fans fan de band, dy't dêrmei likegoed fan binne fan sa'n barren en 
de Fryske identiteit. Mar der kamen ek fêste besikers." 

Neffens Soepboer wie der wol in lyts bytsje sprake fan in generaasjeferskil. "Wy besykje 
ferjonging yn te setten. Oars stjert sa'n moai inisjatyf miskien in stille dea. Dêrmei krijst 
miskien wol in generaasjekleau. We hiene ek in metalband út Ostfryslân programmearre. 
Der wiene in soad âlderen dy't mei de fingers yn de earen nei bûten rûnen." 

De Fryske identiteit libbet 

De band wol de jongerein oansprekke, omdat de kâns bestiet dat de ynteresse foar it 
Frysk oer in pear jier folslein ferflein is. "It is wol de tiid om de jongerein oan te sprekken. 
Je fernimme ek dat it libbet. Do sjochst dat minsken op 'e syk binne nei harren identiteit 
en der ek ûntfanklik foar binne. Mar dan moatte je dêr wol op ynsette." 
  

http://www.omropfryslan.nl/
https://www.omropfryslan.nl/data/files/inos/6bb46ff17d37a04f0f51.jpg
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It iepeningswurd fan Pytsje de Graaf, foarsitter fan de Ynterfryske Rie en de Fryske Rie: 

 

“Rju eale Friezefreonen, 

 

Liebe Friesenfreunde, 

 

Wolkom op Helgolân, 

Willkommen in Helgoland 

 

Myn namme is Pytsje de Graaf en ik bin de foarsitter fan de Fryske Rie seksje 

Westerlauwersk, njonken my steane Gudrun  Fuchs  fan de seksje Noard en Arno Ulrichs 

fan de seksje East. Mei ús trijen foarmje wy de Ynterfryske Rie dêr’t ik sûnt ferline jier 

foar trije trije jier foarsitter fan wêze mei. 

Meine Name ist Pytsje de Graaf und ich bin der Vorsitzende der Fryske Rie von 

der Sektion Westerlouwersch.  Neben mir sind Gudrun Fuchs von der Sektion 

Nord und Arno Ulrichs von der Sektion Ost. Wir drei sind der Interfriesische Rat 

und seit voriges Jahr bin ich der Vorsitzende davon für 3 Jahre. 

Dit wykein binne wy as Friezen út Europa te gast op dit prachtige eilân. It is de 20ste 

kear dat it  trijejierrich Friesendroapen  holden wurdt. Al 60 jier fiele wy ús as Friezen op 

dizze wise meielkoar ferbûn. 

Dieses Wochenende sind wir als Friesen auf dieser schönen Insel zu Gast. Es ist 

das 20. Mal, dass diese alle drei Jahre stattfindende Friesendroapen organisiert 

wird. Seit 60 Jahren fühlen wir uns als Friesen auf diese Weise miteinander 

verbunden. 

Dizze kear is it Westerlauwersk Fryslân dy’t de organisaasje yn hannen hat. Wy hawwe 

ûnderfûn dat de gemeente Helgolân romhertich meiwurke hat om it programma rûn te 

krijen. Sa ek de oare seksjes en de freonen út Saterlân. Bysûnder is it dit jier dat der ek 

guon fan West-Friesland ús beselskipje. Ook een hartelijk welkom voor de gasten uit 

West-Friesland. 

Dieses Mal hat Westerlouwerschen Fryslân die gesamte Organisation, aber dies 

ist natürlich nicht möglich ohne die großartige Zusammenarbeit der Gemeinde 

Helgoland, vieler Bewohner von Helgoland und der anderen Sektionen, nämlich 

Nord und Ost, einschließlich unserer Freunde aus dem Saterland. Besonders 

begrüßen wir Teilnehmer aus Westfriesland, Die Niederlande, die zum ersten 

Mal bei diesem Friesen-Treffen anwesend sind. 

Wy winskje jimme prachtige dagen ta, it is in fol programma, foar elk wat wils. Genietsje 

der fan, sykje elkoar op, meitsje ferbinings en haw foaral in soad wille. 

Wir wünschen Ihnen schöne Tage, Es ist ein großartiges Programm, Genießen Sie es, 

finden Sie sich, miteinander verbinden und vor allem: viel Spaß! 

Tankewol” 

 

Hjir de “Friesenrede” dy’t Aant Jelle Soepboer foar alle freonen út Nord en Ost Friesland 

yn it Dútsk hôlden hat op Hilgelân, mar fansels ek yn ús eigen Frysk útlein hat. 

Sehr geehrte Anwesende, 

Hier stehe ich nun, drei Jahre nach meinem ersten Besuch auf dieser wunderschönen 

Insel. Vor drei Jahren wurden wir als Band Baldrs Draumar gefragt, die Sektion West 

musikalisch bei den „internationale Friezendroapen“ zu vertreten. 

Obwohl es ein herrliches Wochenende war, fuhr ich doch mit gemischten Gefühlen nach 

Hause. 

Einerseits war da die heilige Insel, ihre Bewohner und ihre prächtige Erscheinung, die ich 

für immer in mein Herz geschlossen habe. 

Andererseits war ich auch enttäuscht. Enttäuscht, weil die Menge der anwesenden 

Jugendlichen so gering war, obwohl doch gerade die Jugend die Zukunft in Händen hat. 
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Unter anderem dadurch war für mich das Gefühl der Verbundenheit zwischen den 

„Frieslanden“ nicht immer fühlbar. 

Ich möchte daher dann auch den Wunsch aussprechen, den „Friezendroapen“ frischen 

Wind einzublasen, dieser Veranstaltung zu neuem Wachstum zu verhelfen und die 

Kontakte zwischen den „Frieslanden“ nicht länger eine geschäftliche und 

verwaltungstechnische Angelegenheit sein zu lassen, sondern eine Selbstverständlichkeit 

für Jung und Alt. 

Friese sein ist nicht abhängig von Sprache oder anderen externen Faktoren, es ist etwas, 

das in einer Person selbst lebt, ein Gefühl. Es ist ein Gefühl, das wir der Welt und 

einander zeigen dürfen! Es ist fantastisch, um Friese zu sein! 

Sagt es weiter, gebt es der Jugend mit auf den Weg, lasst es die Jugend ihrerseits auch 

an ihre Freundinnen und Freunde weiter geben – macht dies zu euerm Lebenswerk! 

Als ersten Schritt auf diesem Weg will ich gern zusammen mit Ihnen und meiner Band 

Baldrs Draumar an diesem Wochenende an einem interfriesischen Lied arbeiten. Ein Lied, 

das uns alle in Wort und Klang miteinander verbinden wird. 

Daher möchten wir Sie aufrufen, über Texte nachzudenken, die Sie gern im Lied haben 

würden und uns diese schriftlich mitzuteilen. 

Morgen während des Workshops können Sie sich uns anschließen, um gemeinsam eine 

Melodie für das Lied zu erarbeiten und wenn alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt 

haben, können wir es Ihnen morgen Abend vortragen und zusammen einstudieren. 

Möge das friesische Volk leben solange der Wind weht, die Wolken ziehen, das Gras grünt 

und die Bäume wachsen. 

Lasst uns Spaß haben!“ 
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 Reguliere útwiksels 
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.  
 
Frouljusmoeting 
Yn 2019 waard al begûn mei de tariedings foar it twajierlikse frouljustreffen. Dat wurdt yn 
septimber 2020 holden yn Noard-Fryslân. 
 
 
Yn 2019 is der in soad tiid en enerzjy stutsen yn de organisaasje fan in 
bestjoerdersmoetings. Der wie yn oparbeidzjen mei gemeente Opsterlân in moai programma 
gearstald, mar fanwege te min dielname moast de moeting spitigernôch annulearre wurde.  

 

Te weinig animo voor interfries bestuurdersuitje 

  28 oktober 2019 

Het Friesendroapen op Helgoland, ook een 
Ynterfryske activiteit, trok deze zomer meer dan 
voldoende belangstellenden 
 
FOTO AANT JELLE SOEPBOER 

 
De ontmoeting tussen bestuurders van Fryslân, 
West-Friesland en het Duitse Oost- en Noord-
Friesland gaat niet door. 

De gemeente Opsterland zou gastheer zijn en de groep van 1 tot en met 3 november ontvangen rond 
het thema klimaat. Nu blijkt dat er tegelijkertijd een activiteit is in Duitsland waar de Friese bestuurders 
uit die regio heen gaan. 

Daardoor was er te weinig aanmelding. De Ynterfryske Rie probeert het in het voorjaar van 2020 
opnieuw.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.lc.nl/
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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         
6 maart 2019 hiene de foarsitter en sekretaris in oerlis mei deputearre Poepjes yn 

bywêzigens fan beliedsmeiwurker Duijff. 

Oan ‘e oarder wie it fuortbestean fan de Fryske Rie, de finânsjes, it bepraten fan plannen 

en ideeën en it meitsjen fan ôfspraken. Sa kaam de gearstalling fan de Fryske Rie op it 

aljemint, it op steapel steande Friesen-droapen op Hilgelân en de kommende moetings. 

Wat langer waard praat oer it ûndersyk dat de provinsje dwaan lit nei in soarte fan 

Fryske en eventueel Ynterfryske kultuerkeamer. In ûndersyk ûnder Fryske organisaasjes, 

hoe’t se gearwurkje en oft der mear gearwurke wurde kin. De troch de provinsje 

ynhierde ûndersiker hat datoangeande ek in petear hân mei ús foarsitter Pytsje de Graaf. 

It advys waard foar de maaie-fakânsje 2019 ferwachte. Fierders hat de Provinsje Fryslân 

kontakt mei dielsteat Schleswig-Holstein, der is in Letter of Intend. Mar der komt fierders 

noch neat fan ‘e grûn. 

 

c. Dielname oan (ynter-)Fryske aktiviteiten 

Yn 2019 hat der foar de Fryske Rie in nij soarte fan 
treffen west. In delegaasje fan 10 persoanen besocht 
de twajierlikse Westfrieslanddei fan it Westfries 
Genootschap. Der wie in gaadlik programma 
gearstald, der ûntstiene nijsgjirrige petearen en der 
waarden nije kontakten lein. 
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Yn 2019 wie der op ‘en nij in delegaasje fan de Fryske Rie by de tradisjonele betinking by de 
Upstalsbeam Opstalsbeam op Tredde Pinksterdei. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ienris it jier wurdt de saneamde ‘Sitzung des Beratenden Ausschusses für Fragen der 
friesischen Volksgruppe’ holden. Yn 2017 wie de Provinsje Fryslân ek útnûge, doe wiene 
deputearre Poepjes en beliedsamtner Riemersma derby. Sy hawwe doe oanbean dat de 
earstfolgende gearkomste wol yn Ljouwert holden wurde koe. Op 28 septimber 2018 wie de 
Sitzung lykwols wer yn Berlin en wie Provinsje Fryslân net útnûge.  
 
Yn 2019 is oanbean om de Sitzung yn Ljouwert te hâlden. Lykwols paste de foarstelde 
datum de provinsje net, dat yn septimber 2019 is de Sitzung yn it Noard-Fryske Bredstedt 
holden. Út namme fan de Ynterfryske Rie hawwe Saapke Miedema en Sytze Hiemstra de 
gearkomste bywenne. Hjirûnder in ferslach, oernommen út it tydskrift Nordfriesland. 
Wa wit, wurdt de Sitzung 2020 yn Ljouwert hâlden. 
 
Saapke hat yn de sitting it neifolgjende nei foaren brocht. 
 
Ljouwert/Leeuwarden, Fryslân, Die Niederlande, 16. September 2019  
 
Bericht über die Arbeit des Interfriesischen Rates  
  
 
 
 
 
 
Friesen sind miteinander verbunden und finden sich auf der ganzen Welt zurecht. Friesisch sein 
verbindet. Der Interfriesische Rat ist ein Dachverband der Sektionen Nord (Frasche Rädj), Ost 
(Fräiske Räid) und Westerlauwers Friesland (Fryske Rie). Die Herkunft, Geschichte und 
Ausgangspunkte des Interfriesischen Rates können bekannt sein. Wir wollen unsere friesischen 
Beziehungen zu Kultur, Sprache und Identität stärken. 
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Dazu organisieren wir verschiedene Aktivitäten, von denen der Friesen-Droapen auf Helgoland und 
der Interfriesische Kongress die Höhepunkte sind.  
 
Die Präsidentschaft des Interfriesischen Rates wechselt alle drei Jahre von Sektion. Während des 
Interfriesischen Kongresses im Jahr 2018 wechselte die Präsidentschaft von Sektion Ost zu Sektion 
West.  
 
Im Jahr 2021 wird die Präsidentschaft während das Interfriesisch Kongress von der Sektion West zur 
Sektion Nord wechseln. Während der drei Jahre der Präsidentschaft ist die betreffende Sektion 
führend in Bezug auf die Organisation des Kongresses, des Austauschs und des Friesenabsturzes auf 
Helgoland.  
 
Im Jahr 2019 organisierte der Fryske Rie das Friesen-Droapen. Das Konzeptprogramm wurde von 
einem Jugendlichen geschrieben. Anschließend wurde das Programm im Fryske Rie getestet und 
leicht angepasst, und anschließend hat der Interfriesische Rat das Programm bearbeitet und etwas 
modifiziert.  
  
Die Tatsache, dass eine Jugendliche den Grundstein für das Programm gelegt hat, hat dazu geführt, 
dass es teilweise in einer Festivalatmosphäre organisiert wurde. Dies mit unterschiedlichem Erfolg. 
Trotzdem hofft der Fryske Rie, dass die Sektion Nord in Zusammenarbeit mit dem Interfriesischen Rat 
diesen Trend in zwei Jahren fortsetzen wird.  
 
Über die Organisation des Interfriesischen Kongresses im Jahr 2021 ist wenig bekannt. Der Fryske 
Rie wird in diesem Herbst die ersten organisatorischen Schritte fortsetzen. Natürlich gibt es hier eine 
Herausforderung, junge Menschen einzubeziehen.  
 
Interfriesischer Rat 
Saapke Miedema 
auch im Namen von Frau Pytsje de Graaf 
  
  

Sytze is yn ’e pleit gien foar it oprjochtsjen fan in ynter-Frysk kultuerparlemint om de 
ûnderlinge, grinskrusende politike en bestjoerlijke gearwurking (op makronivo) te 
befoarderjen. In parlemint dat him û.o. rjochtsje moatte soe op it bepleitsjen of behertigjen 
fan mienskiplike belangen fan de trije Fryslannen, bgl. troch it ferrjochtsjen fan 
lobbyaktiviteten yn wichtige haadstêden lykas Berlyn, De Haach en Brussel. Sa’n 
‘Opstalsbeam’-parlemint soe syn sit krije kinne yn Au[w]erk (bgl. yn it gebou fan de 
Ostfriesische Landschaft). It wie ien fan de punten dy’t Sytze earder ek al út namme fan de 
Fryske Rie (seksje West) op it aljemint brocht hie by de leden fan it advyskomitee foar it 
‘Ramtferdrach foar de Beskerming fan Nasjonale Minderheden’ (te Ljouwert op 19 nov. 
2018) fan de Ried fan Europa. 
 
Op de sitting is dêr ynhâldlik net op yngien, mar yn de ‘kuiergongen’ is der wurdearring foar 
útsprutsen troch oare Friezen út de seksjes Noard en East, û.o. troch Arno Ulrichs en de nije 
direkteur fan it Nordfriisk Instituut, dr. Christoph G. Schmidt, dy’t ornearre dat soks goed en 
systematysk oanpakt wurde moatte soe troch in ynter-Fryske kommisje mei saakkundigen op 
dat mêd. Dêr is it wachtsjen no op. 
 
Wa wit, wurdt de Sitzung 2020 yn Ljouwert hâlden. 

 
 
„Gemeinsam das Friesische in die Zukunft bringen“  (oersetting yn it Nederlânsk op de 

folgjende siden) 
 
Am 16. September tagte im Nordfriisk Instituut der „Beratende Ausschuss für Fragen der friesischen 
Volksgruppe“, der dem Bundesinnenministerium zugeordnet ist. In diesem höchsten Gremium für 
friesische Angelegenheiten in Deutschland sind Nord-, Ost- und Saterfriesen, die niederländischen 
Westfriesen und die zuständigen Ministerien des Bundes, der Länder Schleswig-Holstein und 
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Niedersachsen vertreten, dazu das Minderheitensekretariat Berlin unter Leitung von Judit Šołćina und 
der Minderheitenbeauftragte des Landes Schleswig- Holstein, Johannes Callsen. Als Gäste nahmen 
die Bundestagsabgeordneten Astrid Damerow und Mathias Stein sowie Vertreter friesischer 
Jugendorganisationen an der Sitzung teil. Die Leitung des Gremiums liegt bei dem 
Bundesbeauftragten für Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius. Institutsdirektor Christoph G. Schmidt 
führte die Gäste durch den Ausstellungsbereich und das Klimamagazin des Nordfriisk Instituut, die in 
den letzten Jahren vor allem mit Fördermitteln des Bundes errichtet worden waren. „Wir fühlen uns 
geehrt, dies ist der höchstrangige Besuch seit mehreren Jahren in unserem Haus“ betonte Schmidt; 
Fabritius zeigte sich beeindruckt, das Nordfriisk Instituut mit dem Nordfriisk Futuur sei eine wirklich 
schöne und gute Institution.  
In der anschließenden Sitzung wurden aktuelle Projekte vorgestellt, die aus Bundes- und 
Landesmitteln der Minderheitenförderung finanziert werden; mehrfach wurde eine Beschleunigung der 
Genehmigungsverfahren angemahnt, es sei in den letzten Jahren fast zur Regel geworden, erst im 
Sommer mit Projekten beginnen zu können, die gleichwohl bis zum Jahresende abgeschlossen 
werden müssten. Die Vertreter der Kultusstaatsministerin des Bundes Sebastian Saad, sowie des 
Landes Schleswig- Holstein, Heike Schmidt und Johannes Callsen, zeigten Verständnis und sagten 
zu, dieses Problem verstärkt in den Blick zu nehmen. Anschließend diskutierten die 
Ausschussmitglieder Fragen des friesischen Schulunterrichts, der seit Jahren immer mehr zu Gunsten 
vermeintlicher Kernfächer zurückgedrängt wird; mehrfach wurde der Wunsch an die Vertreter der 
Länder ausgesprochen, eine Anerkennung als reguläres Schulfach und somit Wertschätzung durch 
Benotung zu ermöglichen. Dem stehe jedoch die fortgesetzte bundesweite Vereinheitlichung des 
Schulunterrichts und damit des Fächerkanons entgegen.  
Ebenfalls Thema waren die Errichtung einer Stiftung für die friesische Volksgruppe, in der die 
derzeitigen Fördergelder gebündelt und somit unbürokratischer zugänglich gemacht werden sollen. In 
Schleswig- Holstein ist das entsprechende Gesetzgebungsverfahren bereits im Gange; einhellig 
wurde der Rückzug Niedersachsens aus dem Vorhaben bedauert. Es wurde klar, dass nach wie vor 
nicht definiert ist, ob der Minderheitenstatus an der Sprache hängt – was bedeuten würde, dass die 
Plattdeutsch sprechenden Ostfriesen nicht Teil der friesischen Minderheit und somit nicht von einer 
möglichen Förderung umfasst wären – oder aber am Selbstverständnis der jeweiligen Gruppe. Die 
Vertreter der Ostfriesen betonten, dass sie sich unbedingt als Teil der friesischen Minderheit sähen.  
Ein weiteres Themenfeld war die Jugendarbeit: Wie lässt sich friesische Kultur, insbesondere 
friesische Sprache an die nächsten Generationen weitergeben, und das in einer Umgebung, die 
durchweg deutsch dominiert ist? Der Geschäftsführer des Friisk Foriining, Ilwe Boysen, betonte, dass 
nur Kontinuität nachhaltig sei; einmalige Veranstaltungen mit Eventcharakter seien erfahrungsgemäß 
wenig hilfreich. Sein Kollege vom Nordfriesischen Verein, Jörgen Vilsmaier-Nissen, ergänzte, es sei 
wichtig, dass die beiden großen nordfriesischen Verbände hier an einem Strang zögen; Sprache in die 
Zukunft zu bringen, sei deren gemeinsame Aufgabe. Der Minderheitenbeauftragte Fabritius regte an, 
sich hierzu stärker mit den deutschen Minderheiten im Ausland zu vernetzen; sie ständen vor 
vergleichbaren Problemen, von ihrer Erfahrung könne man sicher profitieren. Grundsätzlich empfehle 
er, keine vorgefertigten Programme anzubieten, sondern die Jugendlichen selber entwickeln zu 
lassen, woran sie Interesse haben; vor allem Sport sei erfahrungsgemäß ein geeigneter Anlass zur 
Sprachpflege. NfI  
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Vertaling: "Samen het Fries naar de toekomst brengen" 

 

Het "adviescomité voor vragen van de Friese etnische groep", dat is toegewezen aan het 

federale ministerie van Binnenlandse Zaken, is op 16 september in het Noord-Friese 

Instituut bijeengekomen. 

Deze hoogste commissie voor Friese zaken in Duitsland omvat Noord-, Oost- en 

Saterfries, de Nederlandse West-Friezen en de verantwoordelijke ministeries van de 

federale overheid, de deelstaten Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen, evenals het 

minderheidssecretariaat Berlijn onder leiding van Judit Šołćina en de 

minderheidsvertegenwoordiger van de Staat Sleeswijk-Holstein, Johannes Callsen. 

De gasten van de Bondsdag Astrid Damerow en Mathias Stein evenals 

vertegenwoordigers van Friese jeugdorganisaties woonden de bijeenkomst bij. Het 

comité werd geleid door de federale commissaris voor minderheden, dr. Bernd Fabritius. 

Instituutsdirecteur Christoph G. Schmidt leidde de gasten door de tentoonstellingsruimte 

en het van aircondition voorziene magazijn van het Nordfriisk Instituut, dat de afgelopen 

jaren was gebouwd, voornamelijk met federale financiering. 

We zijn vereerd, dit is het hoogste bezoek aan ons huis sinds enkele jaren, "benadrukte 

Schmidt; Fabritius was onder de indruk dat het Nordfriisk Instituut met de Nordfriisk 

Futuur echt een leuke en goede instelling was. 

In de daaropvolgende sessie werden lopende projecten gepresenteerd die worden 

gefinancierd door federale en staatsfondsen voor de promotie van minderheden; Er zijn 

verschillende waarschuwingen gegeven dat het goedkeuringsproces moet worden 

versneld; in de afgelopen jaren is het bijna de regel geworden dat projecten alleen in de 

zomer kunnen worden gestart, maar dat deze niettemin tegen het einde van het jaar 

moeten zijn voltooid. De vertegenwoordigers van de staatssecretaris van Cultuur, 

Sebastian Saad, evenals de deelstaat Sleeswijk-Holstein, Heike Schmidt en Johannes 

Callsen toonden begrip en kwamen overeen zich meer op dit probleem te concentreren. 

De commissieleden bespraken vervolgens vragen met betrekking tot het Friese 

schoolonderwijs, dat al jaren wordt teruggedrongen ten gunste van kernvakken; De 

vertegenwoordigers van de federale staten werden verschillende keren gevraagd om 

erkenning als regulier schoolvak toe te staan en het door het geven van cijfers op te 

waarderen. Dit wordt echter tegengewerkt door de voortgaande landelijke 

standaardisatie van het schoolonderwijs en dus de door de vakvoorschriften. 

Een ander onderwerp was de oprichting van een stichting voor de Friese etnische groep, 

waarin de huidige financiering moet worden gebundeld en dus op een minder 

bureaucratische manier toegankelijk moet worden gemaakt. De overeenkomstige 

wetgevingsprocedure is al aan de gang in Sleeswijk-Holstein; de terugtrekking van 

Nedersaksen uit het project werd unaniem betreurd. Het werd duidelijk dat het nog 

steeds niet is gedefinieerd of de status van minderheid afhankelijk is van de taal - wat 

zou betekenen dat de Oost-Friezen die Platduits spreken geen deel uitmaken van de 

Friese minderheid en daarom niet zijn opgenomen in enige financiering - of van het 

zelfbeeld van de betreffende groep. De vertegenwoordigers van de Oost-Friezen 

benadrukten dat zij zichzelf absoluut als onderdeel van de Friese minderheid zagen. 

Een ander onderwerp was jeugdwerk: hoe kan de Friese cultuur, in het bijzonder de 

Friese taal, worden doorgegeven aan de volgende generaties in een geheel door 

Duitsland gedomineerde omgeving? De bureauhouder van Friisk Foriining, Ilwe Boysen, 

benadrukte dat alleen continuïteit duurzaam is; de ervaring heeft geleerd dat eenmalige 

evenementen met een evenementkarakter niet erg nuttig zijn. Zijn collega van de Noord-

Friese Vereniging, Jörgen Vilsmaier-Nissen, voegde toe dat het belangrijk is dat de twee 

grote Noord-Friese verenigingen zich hier verenigen; taal naar de toekomst brengen is 

hun gemeenschappelijke taak. De minderheidsvertegenwoordiger Fabritius stelde voor 

om dit nauwer te doen met de Duitse minderheden in het buitenland; ze worden met 

vergelijkbare problemen geconfronteerd en men kan zeker van hun ervaring profiteren. 

Hij raadt in principe aan om geen vooraf gemaakte programma's aan te bieden, maar de 

jongeren te laten ontwikkelen waar ze zelf in geïnteresseerd zijn; de ervaring heeft 

geleerd dat met name sport een geschikte gelegenheid is voor taaltraining. Nfl 
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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 en www.interfriesischerrat.de. Dêrmei wurdt ek in 
ynfolling 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.  

Healwei gie Siebren Dyk ôf. Hy hie sûnt 14 febrewaris 2008 in sit yn de Rie hie út namme fan 
de Fryske Akademy. Hy waard opfolge troch Han Nijdam.  
Ein 2019 gie Sjoerd van der Schaar ôf. Van der Schaar hat sûnt 1 jannewaris 2003 diel 
útmakke fan de Fryske Rie, út namme fan de LTO Noord. Hy waard opfolge troch Teun de 
Jong. Mei in gesellich iterijke waard yn novimber ôfskied nommen fan de manlju. Doe waard 
ek noch ôfskied nommen fan Anton van der Ploeg, dy’t al earder ôfgien wie. Foarsitter Pytsje 
de Graaf hie loovjende wurden foar alle trije en passende presintsjes.  

Dêrmei hat it bestjoer fan de Fryske Rie (tagelyk seksje West fan de Ynterfryske Rie) mei 
yngong fan 1 jannewaris 2020 de neikommende gearstalling: 

* Pytsje de Graaf, foarsitter, Deistich Bestjoer 
*  Saapke Miedema, sekretaris, Deistich Bestjoer 
* Lolke Tj. Folkertsma, ponghâlder, Deistich Bestjoer 
* Sytze T. Hiemstra, Frysk ûnderwiis  
*  Kerst Huisman, media 
* Teun de Jong, boeren 
* Jeltsje van der Mei, Vrouwen van Nu  
* Han Nijdam, Fryske Akademy 
*   Gelkje Schotanus, bedriuwslibben                                                                                                                                                     
Dielnimmer oan de Rie: 
*   Ridzerd Hooijenga út Burgum, fertsjintwurdiget de Fryske tsjerken 

It roaster fan ôfgean sjocht der as folget út: (noch bywurkje) 
Beneamd:                  Giet ôf: 
2003/2007/2011/2015            (febr.) Kerst Huisman                    2019 
2010/2014    (sept.) Jeltsje van der Mei-Akkerman 2020 
2006/2010/2014/2018  (febr.) Sytze Hiemstra    2022 
2014/2018    (feb.) Pytsje de Graaf    2022 
2018     (sept.) Saapke Miedema   2022 
2014/2018    (des.) Gelkje Schotanus   2022 
2019     (aug) Han Nijdam    2023 
2020     Teun de Jong     2024 
2015/2019                              (maaie) Lolke Folkertsma                2024 
 
Ôfgeande leden binne daliks op ’en nij foar 4 jier te beneamen of werkiesber. 
 
b. Gearkomsten 
 
It bestjoer fan de Fryske Rie hat yn 2019 fjouwer kear byinoar west, nammentlik op 
12 febrewaris, 17 april, 10 july en 25 septimber.  
 
 
 

http://www.fryskerie.frl/
http://www.interfriesischerrat.de/
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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/foar Noard-Fryslân frou Ilse Johanna Christensen 
en frou Gudrun Fuchs. Foar ús Fryslân hawwe Pytsje de Graaf en Saapke Miedema in sit yn 
de Vorstand. It deistich Bestjoer fan de Ynterfryske Rie hat yn 2019 twaris ienris byinoar 
west. De gearkomsten wiene op 2 maart en 23 novimber 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 2019 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).     

Freeske Raad/ Fräiske Räid Sektion Ost                         
Freeske Raad/ Fräiske Räid Sektion Ost                         

Gearstalling seksje East (Friesenrat) ein 2019:                                                                            
* 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);     

http://www.interfriesischerrat.de/
http://www.friesenrat.de/
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7. Jierrekken 2019 Stifting Fryske Rie 

Steat fan baten en lêsten oer 2019 fan de Fryske Rie mei taljochting 
 

Ynkomsten  

Bydrage Provinsje Fryslân € 4.572,00 

Bydragen Frasche Rädj (Seksje Noard)  en Freeske Raad (Seksje East) 
oan de bestjoerdersmoeting 2019      € 1.306,25 

Bydragen dielnimmers trijejierlikse Hilgelân-reis 2019 
€ 13.402,80 

Bydragen dielnimmers Treffen West-Fryslân € 100,00 

Fan sparrekken € 2.000,00 

    

Meiïnoar oan ynkomsten € 21.381,05 

  

Utjeften  

Bankkosten € 181,28 

Webstek € 506,48 

Frijwilligersfergoeding € 1.700,00 

Hilgelan-reis bestjoerskosten € 1.205,03 

Hilgelânreis programma € 19.358,95 

Lidmaatskippen € 465,05 

Treffen West-Fryslân € 421,00 

Bestjoerdersmoeting € 1.567,50 

Bestjoerskosten Ynterfryske Rie € 400,00 

Bestjoerskosten € 800,00 

    

Meiïnoar oan útjeften € 26.605,29 

  

Begjinsaldo 1 januari 2019 € 6.293,05 

Meiïnoar oan ynkomsten € 21.381,05 

subtotaal € 27.674,10 

Meiïnoar oan útjeften € 26.605,29 

subtotaal € 1.068,81 

Saldo sparrekken € 5.390,67 

totaal saldo 31.12.2019 € 6.459,48 

 ========== 

  

Saldo 2018 € 13.683,72 

Saldo 2019 € 6.459,48 
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Taheakke 1: Format produktplan 2019 

Produkt 1. Bestjoerlike kontakten 

Kontaktpersoan + 
kontaktbysûnderheden: 

Lolke Folkertsma, De Skâns 20, 9101 HR  Dokkum 

Beskriuwing produkt en resultaten 

Omskriuwing fan it produkt: 

 Kommunikaasje mei it deistich bestjoer (“Vorstand”) fan de 
Interfriesischer Rat e.V. (West-Frysk: 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). 
Yn it jier 2019 is it doel om de kontakten ynhaldik en 
organisatoarysk in kwaliteitsslach te jaan. Dêrta kinne wy ek in 
berop dwaan op in betufte frijwillichster. In frijwilligersfergoeding 
stiet der tsjinoer. 

 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 hjirfoar beheine har tot in 
lyts bedrach oan stipe. 

 De FR is lid fan de Ried fan de Fryske Beweging (RfFB). Dit 
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 fan it produkt: 

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 lykas dy fan de Friezen yn Dútslân om dy jongerein 
yn kontakt te bringen mei ús taal en oare kultueren om fan dy jongerein 
ynspiraasje op te dwaan om by ús fierder te gean. 
 
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 dûbeld wurk 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 dat kin. Dûbeld wurk wurdt 
sadwaande tefoaren kommen. 
(d) Fierders hat de RfFB foar in part deselde doelstellings as de Fryske 
Rie. De Fryske Rie is dêrom, fanwegen de koördinaasje, lid fan de RfFB. 

Nei te stribjen resultaten en 
effekten fan it produkt: 

(a) In goed ferrin fan de miene gearkomsten en it ûnderhâlden fan ynter-
Fryske 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. 

Nei te stribjen kwantitative 
resultaten: 

It organisearjen fan ynter-Fryske moetings. Yn it jier 2019 sil rom 
omtinken jûn wurde oan it ferstevigjen fan de kontakten tusken de 
Fryslannen ek yn it ramt fan de Hilgelânreis.  Dêrnjonken sil njonken 
fersterking en ferbreding fan it bestjoer fan de Fryske Rie benammen 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. 
De Fryske Rie hat dêrta de earste stappen set troch it oanlûken fan in 
frijwillichster.  

Effektmjitting: hoe wurdt it 
resultaat metten? 

Troch skriftlike evaluaasje en wat de organisaasjes b, c en d oanbelanget 
troch de provinsjale evaluaasjes fan dy subsidiearre ynstellings. 

Is der al earder subsydzje 
foar it produkt oanfrege? 

ja 

Gearwurkingspartners: 
YFR, NK EBLT, FYK, RfFB 

Foarnommen skriftlike 
kommunikaasjemiddels 
rjochte op it publyk 

Gjin spesjale, mar by al de uterings fia de hiemside, parseberjochten 
ensfh. wurdt yn it Frysk omtinken jûn oan de aktiviteiten en spesifyk 
beneamd dat dy mei troch stipe fan de provinsje Fryslân stal krije kinne. 

Oare relevante punten? 
Taljochting: 
Oanslutend op it 
“Uitvoeringsprogramma 
Grinzen oer 2013-2014”, sa 
as oanjûn yn de 
“Uitvoeringsnota grinzen oer 

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 EBLT. 
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versie definitief” fan 7 maaie 
2013; en op it beliedsbrief 
Hert, holle, hannen fan 21 
juny 2016. 

 

Produkt 2. Ynternasjonale moetings 

Kontaktpersoan + 
kontaktbysûnderheden: 

Lolke Folkertsma, De Skâns 20, 9101 HR  Dokkum 

Beskriuwing produkt en resultaten 

Omskriuwing fan it produkt: Organisaasje fan ynter-Fryske moetings 

Doel fan it produkt: 

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. 
 
 
De klam sil yn 2019 lizze op tarieding en utfiering fan de Hilgelânreis.  

 

Sa as by de bestjoerlike kontakten al oanjûn is, sil it jier 2019 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 2019 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/ bestjoersmoeting 
e. Kulturele Fryske manifestaasje op Hilgolân: Friesen-droapen.  
 
 

Nei te stribjen resultaten en 
effekten fan it produkt: 

It fersterkjen en ûnderhâlden fan de bân tusken de ûnderskate 
Fryslannen. 
It útwikseljen fan ideeën ûnder mear op it mêd fan agraryske en polityk-
bestjoerlike 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 “bûtenlânske” 
Friezen. It troch de studinten sels ynfoljen fan 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. 
Bekendmeitsjen fan Fryske kultuer yn Europa. 

Nei te stribjen kwantitative 
resultaten: 

De oprop ta dielname sil mei faasje oppakt wurde. 
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Effektmjitting: hoe wurdt it 
resultaat metten? 

Yn it jierferslach, en fia de eigen hiemside en yn de  media wurdt 
omtinken jûn en frege foar de aktiviteiten. 

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 úterings fia 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. 

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

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) 

 

Produkt 3. Publisiteit 

Kontaktpersoan + 
kontaktbysûnderheden: 

Lolke Folkertsma, De Skâns 20, 9101 HR  Dokkum 

Beskriuwing produkt en resultaten 

Omskriuwing fan it produkt: 
Ûnderhâld hiemside, ynternet, struibrief, sosjale media, oare publisiteit, 
fersprieden fan eksimplaren fan it ‘Bûsboekje’. 

Doel fan it produkt: 

Fergrutsjen nammebekendheid fan de Fryske Rie en fan it draachflak foar 
it wurk fan de Fryske Rie. De Fryske Rie siket nei wegen om mear minsken 
en benammen jongere minsken te ynteressearjen foar syn idealen en 
wurksumheden. De jierlikse ‘Jonge-boeremoetings’ foar studinten yn it 
agrarysk ûnderwiis is in resultaat fan it fergrutsjen fan it draachflak en dat 
no al in tal jierren goed slagget. 

Nei te stribjen resultaten en 
effekten fan it produkt: 

Tanimmende ynteresse fan West-Friezen yn it wurk fan de Fryske Rie. 

Nei te stribjen kwantitative 
resultaten: 

Maksimum mooglik tal dielnimmers oan moetings en manifestaasjes wurdt 
helle. 

Effektmjitting: hoe wurdt it 
resultaat metten? 

Sifermjittich,  ek oan de hân fan parse- en media-uterings. 

Is der al earder subsydzje 
foar it produkt oanfrege? 

ja 

Gearwurkingspartners: Kommersje 

Foarnommen skriftlike 
kommunikaasjemiddels 
rjochte op it publyk 

PR-aksjes foar de aktiviteiten 
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Oare relevante punten? 
Taljochting: 
Oanslutend op de yntegrale 
beliedsnota kultuer, taal en 
ûnderwiis "Grinzen oer"  fan 
de Provinsje en op it 
beliedsbrief ‘Hert, holle, 
hannen’ fan 21 juny 2016. 

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 dokumentaasje oplevere fan it Friesen-droapen 
op Hilgelân en in radio-ynterview foar it lêste Ynterfrysk kongres, juny 
2015. 
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