
Piter Terpstra yn de Provinsiale *^? 

Kommisje Bifoatdering Frysk 

Fryske blŒdden kinne 

gjin bisjen lije lit 

se ien produkt meitsje 

LJOÜWERT � Pas nel twa Ara 
forraderjen yn It provinsjehto to Ljonwert 

wert kaan der Jtutennlddei hwat aerdlohhelt 

dlohhelt oan de gearkomste fan d« 

Provinsiale Kommisje Bifoarderini 

Frysk T Doe waerd de konsept 

sept bigreating foar 1973 bisprutsen ei 

as ünderdiel derf an de snbsydzjes oan’i 

tydskriften Joar dat subsydsje stien» 

fiif op it Itotke Trotwaer mei �6900 
Alternatyf mei � 3000 De Sttennen Man 
mei �5000 De Stlm fan ^ryil mei 

�6000 en Frysk en frö mei �21 

Piter Terpstra krise oer diner saek il 

earst it word en by foan it mar in (to 

create lakse om �32 oan (lŒstneamde 

de triie aparte tydskriften to bisteeg- 

Oer de ynbŁld fan oet ieo fan trijt 

blŒdden wie hy tofreden bwant hwal 

yn Frysk en Fry stiet kin men eanu 
oars ek lØze it pagina’s lang forhae 

fan Sybrandy oer gewestfoarming yi 

De Stiennen Man hie ’er ek neat oat 

fonn en as Der Stim kritysk bisjoei 

waerd bleau dŒr ek net folie fan oer 

De hear Sybrandy koe de hear Terpstra 

fan replyk tsjinje Hy bie de helte fao 

allinne de earste side mar skreaun . . .? 

�As jou kwaliteitsbioaidieling f an d« 

oare blŒdden navenant is . . ."  De heai 

Terpstra bea letter syn ekskuses oai 

foar syn flater . 

Soe it mei dy �32 net mooglü 
wŒze ta ien better produkt to kommen 
sa frege de heer Terpstra him Af Dan 

soe der ek mear omttoken oan d 

kwaliteit jown wurde Mime Hy krige 

hwat dit oanbilanget byfal fan de heai 

Rudi Boltendal dy’t skrokken wie far 

it hegØ bidrach dat Frysk en ,  Frfj 
freget Hy spriek fan diskriminoeejt 
tsjin de liteonaire blŒdden Trotwaer «£ 
Alternatyf oer Hy frege hwerom De 

Strikel net op it listke stie en dŒr wie 

de hear P Terpstra al sa bbujd nei Dal 

blŒd soe neffens de hear Boltendal 

minstens in achtk k tsientüzen goune 
hawwe moatte Dan soe dat bidract 
mar van Frysk en Frij Stiemjen Man 

en Stun öfpifct wurde moatte ƒ 

De Strikel 
ƒ 

De earen bigounen de ,  leden fan d 

kommisje to -tuiUj dófï de hŒv Bdl tem & 

^Dif ’tymommŁn fej %*  ö» te wlostonnich 

nich blŒd bisköge iei dat Dif gjin 

subsydzje krige Der waerd him 
oan it forst bracht dat Dij dit fier 

.  mear as f50 fan dØ provinsjt 
bart 	 ,  mear as alle oare Fryske 
tydskriften meiinoar foar takomm’ jiet 
frege ha Dan bin ik forkeard ynljochte 
set de bear BoUendal 

Hwat In subsyÖzje toar De Strike 
oanbilanget seach drs Sybraedy it net 

saljochtyn �Oer kwaliteiten en sa fan 

blŒddŁn hoege wy hjir nØt to praten 
Der is in provinsiale regeling dy’t it 

element kwaliteit Mten biskóging lit Ik 

soe De Strikel wol subsydzje ta ha 

wolle mar it foldocht net oan de 

provinsiale regeling Men kin der nØt 

apart in abomemint op nimme en it is 

net foar trye kwart Frysktalicb 
Dra Tony Feitsma fielde der neal 

foar om via Deputearre Steaten de 

redaksjes fan de blŒdden de hint to 

jaen mei elkoar mar ten blŒd üt to jaen 

En yn Frysk en Frij bygelyks artikels 

op to nimmen lyk as yn De Stiennen 

Man stean �As jo Frysk en Frlj en ~i 

Stiennen Man beide de nekke omdraeije 

draeije wolle dan moat jo soks fral 

dwaen foun hja �It eardere Frysk en 

Frij is mislearre omt men gjin each hie 

voordedilferentoaesjefanlŒzerspuWyk 
In stik <rf trite fan de Frysk»«»lŒdden 
is hielendal gjin lükse Mr dr Klaes de 

Vries biseach it forskynsel Frysk en Pry 
tige optimistysk �It blŒd bistiet noch 

gjin heal jier en hat nou al safolle feart 

dat foar takommende jier al /  21 

subsydzje Irege wurdt Dat is in wonder 
yn Fryslan De bidragen waerden by 
eintsjeblslut oernommen lyk as se � op 

ütstel fan it deistich bistjür � fŒateteld 

wiene It üteinlik fŁststellen bart troch 

Deputearre steaten 

Tryatºr 

De bigreating foor 1973 birint yn 

totael in bidrach fan goed fjouwer ton 

hwerfan de helte werom komme moutte 
soe tit �de ton fan ryk yntusken 
forhege {a f 125 Deputearre Piter 
van der Mark die net sa optimistysk 
oer it noch fierder (troch Den Haech 
oplüken fan dit bidrach Dan soe de 

bigreating bisnoeid wurde moatte Roktfcer 

fcer posten toarsiiter Heine Kenning 
miende dat dan yn it foarste plak foor 

de toanielsüfting Tryater (foor 

f 110 op de bigreating in oare 

oplossing 
ƒ soØht wurde moast Fan it 

bistf fan tryater ,dat lyk at bikend 

ófgean tool waerd forwachte dat it de 

rinnende saken noch ófhannelje «il en 

de begreaüng foot it kammende seizoen 
opmeitsje Spesiael om Øt de svrierrichheden 

richheden by Tryater to kommen sü ei» 

juny noch Ut gearkomste fan de fcommisje 

misje halden wurde 

Der waerd fierder praet oer in organisatoarysk 

ganisatoarysk meiwurker op It Buro 
Taelblf oardering (foar It Fiydce Boek 
Tryater en mooglik oase organlsaegje» 
�60 foar Fryske boeken Jüd foaV 
Fryske learmiddels en oare saken By 
gelegenheit fan dØ Tryske BoØkewitee 
i werskj sŁlsk BtanMaNitf 
ma -jonen forwergjft .Op de jouaten 

mmitifa 

itifa �2000 iidlf inruticeaTJSQDitfaB �2000 isinKdiRKl4fS 
io krijel fan maksimael tfizen &tiØk 
Der kinne het mear as fjouwer plakken 
holpen wurde 

Foar H flndersyk nei de Jong Fryri» 
BiweKins sü de kommisje dy dtt 

flndersyk yn bannen hat de ried Jown 
wurde docns noch to bisykjen �4009 los 
to kröen b« Underwlis en Wlttenskip � 
pen Net sawol Łn by CBM Łn by O en 

W lykas mefrou G Faber-Hornatra 
ntsteld hie en dŒr ’t dr De Vries pftr op 
tsjin wie �Dan meitsje wy In hiele 
minne beurt ƒ 


