
Fan ’e wike it leste nümer fan 

�Frysk en Frij dat fordwynt 

Foar in nije opset soe kaptael 

fan f 100 nedich west ha 

�Frysk en Frjj hat bilies jown It blŒd sil mei yngong fan 1 novimber for- 

fordwlne dwlne Dat bitsjut dat der noch ien nümer komt dat nou freed 28 oktober forgkynt 

gkynt Der is sneontomiddei yn seal Jongsma op it Ruiterskwartier yn Ljouwert 

noch In twa en in heal üre oer praet mar de tweintich (fan de likernöch hündert 

leden fan de Parseforiening Freonen fan Frysk en Frü seagen der by eintsjebislüt 

dochs gjin gat mear yn De parseforiening bliuwt lykwols bistean Yn it foarste 

plak om de noch rinnende finansiºle saken óf to wikkeljen Mar ek omdat der 

noch op hoopt wurdt dat der hwat earder of hwat letter in opfolger fan Frysk 

en Fry komme sil Der wurdt tocht oan in blŒd dat om de fjirtjin dagen forskine 

�oe 

�Frysk en Frij nou noch 2700 Ł 2800 

«bonne’s hat fleurige tiden meimakke 
It blŒd waerd oprjochte koart nei de 

bifrijing in 1945 Doe kamen in pear 

mannen gear yn �De Trije Romers to 

Roardahuzum en der waerden de plannen 

nen makke Op 25 maeije 1945 kaem it 

earste nümer üt De redaksje wie yn 

hannen fan J J Hof (doe al 73 en J 

K Dykstra ald-wethalder fan ündetwils 

wils to Ljouwert dy’t him nou yn 

Frjentsjer to wenjen set hat It blŒd 
waerd ütjown troch trye selskippen it 

�Selsklp foar Fryske Tael en Skriftekennisse 

kennisse it �Roomsk Frysk Boun en it 

�Boun fan Frysk Nasjonale Jongerein 

Hwa’t lid wie fan ien fan dizze selskippen 

pen krige �Frysk en Frij automatysk 
tastjürd De abonnemintspriis wie by it 

ledejild ynbigrepen Net-selskipsleden 
bitellen trije goune yn ’t jier 

De foarsitter fan it �Aid Selskip ds 

J J Kalma skreau yn it earste nü- 

mer oer �de argewaesje fanwegen it 

tal wyken en moanneblŒdden dat der foai 

de oarloch op it Fryske mŒd to sjen 

wie It wiene hast allegearre lijerkes 

Trooh in to lyts tal lezers koene hja net 

florearje Bk de kwaliteit koe better 

Hy wie wakker op ’t snjit mei de mje 

forskining en hope dat �it mei gauwens 
koname mei ta in blŒd dat twatrijeris trijeris 

wyks ütkomt En it like der yn it earstoan 

oan wol op dat ds Kalma syn winsk 

wurklitheit wurde soe �Frysk en Fry 
sette op 25 maeije ütein mei in pear 

tüzen abonne’s mar har tal naem hurd 
ta Etn Juny kaem it boppe de 10 

abonne’s en de oplage fan de krante 

gong wyks mei fiifhündert omheech It 

sawnde nümer fan 6 july 1945 telde al 

10 eksemplaren In wike letter 11 

wer In wike letter 11 fjirtjin dagen 

letter 12 Oan ’e ein fan 1945 � 
it blŒd wie doe noch mar goed in heal- 

Jler 41d � siet it tal lezers al om de 

15 hinne Der wie in oerfloed oan 

kopij mar gjin papier Doe ’t it tsiende 

de nümer üfikaem mei oardel blŒd 
(seis siden kaem der in brief mei in 

waxsköging üt Grins fan de Papieroentrale 

trale foar de trüe noardlike provinsjes 
Soks mocHt net wer barre 

20 lezers 

,JFrysk en Fri groeide de earste 

jierren as koal Der wie yn de earste 

netoartochske jierren in geweldige 
lŒshonger Yn de tiid dat Enne Wyga 
direkteur wie om 1947 � 1948 hinne 
kaem it tal lezers tichteby de 20 

De sifers sprekke namsto mear as men 
se neist oaren set De Leeuwarder 
Courant Hie doe sa’n 36 d 37 

abonne’s Nou binne de forhdldingen 
wol folslein oars wurden de �Ljouwerter 

ter sit tsjin de 57 oan en �Frysk 
en Frii had noch 2600 d 2700 lezers 

Doe’t Boucke Visser by �Frysfc en 

Frij kaem yn 1948 wie it tal abonnØ’s 

al hwat lytser as it west hie mar de 

fleur siet der noch wol goed yn It 

dourret oant 1956 ta dat der foar it 

earst alarm slein wurde moast It �Aid 

Selskip seit syn kollektyf abonnemint 

op en dat joech in forlies fan inkelde 

tüzenen abonnØ’s yn ien klap Der waerd 
in aksje holden dy’t tsientüzen goune 

opbringe moast mar it resultaet wie yn 

inkelde wiken tolve tüzen Lykwols gie 

it tal abonnØ’s stadichoan nei de bidelte 

te Yn 1957 namen de �Freonen fan 

Frysk en Frij it bled oer 

Der wiene hyltiten wer nije aksjes 

nedich om finansieel net fŒs to rinnen 

Der binne grif in stik of seis sawn halden 

den Mei elkoar sille dy in �35 a 

� 40 opbrocht ha De leste aksje ein 

1965- bigjin 1966 smiet noch in achttü- 

zen goune op It tokoart op de bigreating 

ting oer dit jier wie �12 It �Aid 

Selskip joech noch � 500 en de Ried fan 

de Fryske Biweging in selde bidrach 

Soe �Frysk en Frij de leste beide 

moannen fan dit jier noch forskine dan 

soe der op 31 desimber in tokoart wŒze 

ze fan � 3 En takomme jier fan 

� 20 Dat gat wie net meax to stop jen 

sa’t like �It halden fan in aksje om de 

boel noch ris op gong to bringen liket 

üs net gaedlik ta meidat we yn it forline 

line al tofolle in birop op de lezers 

dwaen hawwe moatten sa skreau it 

bistjür yn de ütnoeging foar sneon 

�Wy dogge dan ek it ütstel om it leste 

nümer op freed 28 oktober forskine to 

litten en oer to gean ta de óf wikkeling 
fan de noch rinnende finansiele saken 

M -w-itsfwr tsfwr 

De fraech is nou fansels Hie it dochs 
noch net oars kinnen Der binne noch 
2 abonnØ’s dy’t mei elkoar sa’n 

� 30 yn ’t jier bpbringe Dan is der de 

opbringst fan de advertinsjes nou noch 
sa’n sawna a achttüzen goune yn it jier 

(en noch net sa lang forlyn praktysk it 

dübelde Is der net bisocht om de 

selskippen yn de ütjefte fan �Frysk en 
Frif’ 

to biheljen Der is fan alles en 

noch hwat dien mar alle bisykjen dat 

winliken dit hiele jier al duorre hat is 

oant nou ta op neat fitroun Deputearre 
F van der Mark dy’t d gong fan saken 

fan tichteby folee hat hat ünderskate 

kearen de minskcn byinoar roppen dy’t 

hwat foar �Frysk en Frij dwaen koene 

Der hat in hoartsje forlyn in gearkomste 

komste west mei ünderskate ynstansjes 

lyk as Etif Stichting Friesland voor 
Maatschappelijk Werk Fryske Kultuerried 

ried Fryske Akademy en oaren om ta 

in oplossing to kommen Miskien soene 

dizze organisaesjes troch yn ien of oare 

foarm fan �Frysk en Frij gebrük to 

meitsjen foar it kontakt mei har leden 
it bled stypje kinne De Kultuerried soe 

dan �Diggelfjür slüpe litte kinne Het 

Fries Genootschap syn �De Vrije Vries 

en de Akademy syn �Ut’e Smidte Der 

kaem ek doe gjin gaedlike oplossing 
In kommisje fan trije man formulearre 

re dŒrnei yn in rapport in tal winsken 
yn forban mei �Frysk en 

Frij’ 
en dat 

rapportsje wie goed sa sei deputearde 
Van der Mark mar finansieel met konkreet 

kreet genoch Der is (wer praet oer 

de mooglikheit ünderskate blŒdden yn 

Fryslan in fusy oangean to litten Yn 

dit forban is tocht oan �De Strikel 

�De Stim fan Fryslan fan it Kristlik 

Frysk Selskip �De Stiennen Man fan 

it Frysk Nasionael Boun en it Aid Selskip 

kip en de bernekrant �Flits 

Der is ek bisocht de Friese Pers NV 
of de Stifting �Je Maintiendrai de krant 
of in oar bled dat foar �Frysk en Frij 
in it plak komme soe ütjaen to litten 

mar ek dat is mislearre 

Deputearre Van der Mark hie graech 
in folslein nije start hawwe wollen In 

folslein oar blŒd hwat foarm en ynhdld 
oanbilanget Hy hie tocht oan in soarte 
magazine om de fjirtjin dagen DŒr hie 

in startkaptael foar nedich west fan in 

ton so tocht him En hwer moat dat jild 
weikomme Dit wie ek de miening fan 
Durk van der Ploeg dy’t nou twa en heal 
jier de redaksje fan �Frysk en Frij yn 

hannen hat In startkaptael fan in ton 

in greate rige meiwurkers (�foar myn 
part sechtich se binne der wol en in 

twatalich blŒd �Frysk en Frij soe bygelyks 

gelyks foar twa-trŒdde part yn it Frysk 
en foar ien-trŒdde yn it Hollansk skreaun 
wurde kinne en sa in brŒge slaen tusken 

ken Friezen en net-Friezen En dan in 

blŒd fan sa’n fjirtich siden wyks 

As alle Fryske blŒdden en bledtsjes de 
lapen gear smite soene sa mient de 

hear Van der Ploeg dan joech dat noch 

gjin oplossing mar wol in basis It soe 

heechüt in fiiftüzen lezers oplever je 
hwant gSns lju lØze ünderskate Fryske 
blŒdden It blŒd soe miskien ek in oare 
namme hawwe moatte Der is al saf olie 

ie aks je foar en tsjin �Frysk en Frjj 
fierd dat de namme erflik bilŒstige is 
Om to sizzen Nou goed wy forskine 
aenst oars mar ien kear yn de fjirtjin 

dagen en der -moatte mar in pear lju 

komme dy’t it yn har frije tiid hwat 
bipiele liket Van der Ploeg net goe 
ta Dan giet it �de weg van alle vlees 
Dat soe dan "wer róf bou op in pear minsken 

ken wŒze lyk as al yn in soad oare gefallen 

fallen bart yn Fryslan Der soe in blŒd 
komme moatte (en gjin folkloristysk 
pamflet mei binnenlansk en bütenlansk 

nijs reportaezjes ek oer technyske saken 

ken bygelyks mei yn it bilang fan de 

Fryske taelfoarming Al mei al in blŒd 

dat op in moderne wize foarljochting 
jaen soe en net al to mij en wŒze soe 

Nettsjinsteande alle plannen petearen 

en bisykjen is it dochs net slagge 

�Frysk en Fry bistean to litten En 

hwa doart nou noch ris wer to bigjinnen 

nen oer in �Algemien Frysk WykblŒd 
of sa’t �Frysk en Fry forhinne hiet 

�NijsblŒd foar it Fryske Folk Der ha 

plannen west om de bernekrante 
,Flits’ 

yn Frysk en Fry (of syn opfolger under 

der te bringen Dat giet nou dus ek 

net troch en foar dit blŒd sil in oare 

oplossing foun wurde moatte 

De 21 jiergongen fan �Frysk en 

Frij sa’t dy fan’e wike noch oan’e 

Nijebuorren 119 yn Ljouwert to sjen 

binne Ut it formaet fan de ynboune 

ne jiergongen is it �dan omheech 

dan omleech fan it bled op to 

meitsjen 


