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It bestjoer

Pier Bergsma

Samar in gedachte (Geke Sprokkerieft)

De jierren riigje oanelkoar,
de tiid ferdwynt yn ’t neat. 
De measte dingen gean teloar.
Wy binne net by steat
en hâldt wat west hat fêst.
Mar ’t goede dat wy diene,
dêr’t oaren wat oan hiene,
ferlichtet ús de lêst.



Groetnis fan Hidde en Tia



Paulus Akkerman, út “Wat wie ’t wat”

Eeke



Annemarie Bergfeld: “200 Plekken die je in Friesland echt gezien moet hebben”





It bestjoer

Siebe H. Hiemstra



Aldjierstinzen (Gjalt Huizinga)

Nachten binne lang en tsjuster
dagen gean yn damp en rein
hjoed is allyk oan moarn en juster; 
in jier lûkt nei de ein.

De beammen fan har blêden ûntdien
stean klomjend tsjin de grouwe loft
de grûn is wiet en ûngedien
natuer hâldt wer har winterskoft

It boulân leit mei rjochte fuorgen
kâld glinsterjend yn it feale ljocht
keal eagje greiden, slim fersmoarge
gjin fee dat men noch earne sjocht.

’t Lûdroftich fûgellûd is wer ferstomme
de wrâld leit no sa dead en kâld
’t is krekt as moat dy wat bekomme
of is ’t de amme dy’t se hâldt?

Wat kin in jier dochs gau foarby gean
it glydt jin út de hannen wei
it is de gong fan ’t ierdsk bestean
en ek de tiid fan ’t jier giet mei

It makket suver wat weemoedich
as men dit allegear oertinkt
mar stimt ek tagelyk wer moedich
om it nije jier dat hjir blinkt.

Marten de Boer









Eeke de Boer

Snie yn Menaam

Snie yn Menaam - it brechje is sjippe,
’t Feintsje woe der eefkes fluch oerhinne wippe... 
kâlde poepert, wite broek en sawat in snoek! 
Snie yn Menaam - de feart is bedobbe -
’t Eintsje der op, derboppe in kobbe. 
Neat te slobjen, hast gjin foer -
foar de fûgels is ’t in toer! 
Snie yn Menaam - in doarp wyt en griis
“Soe ’t wer snije of krij’ wy sterk iis?” 
It praat oer de loft
is net fan de loft.



 
It Fries Museum giet oer Fryslân en de Friezen. Oer 
de alve stêden en it plattelân, de haat-leafde 
ferhâlding mei it wetter, de syktocht nei it typysk 
Fryske en it plak fan Fryslân yn de wrâld. Mar ek oer 
de ûnderlizzende wearden, autentisiteit en 
eigensinnigens. De kolleksje fan it museum is it 
útgongspunt: it swurd fan Grutte Pier, âlde kostúms, 
boaiemskatten út de Fryske terpen, de neilittenskip 
fan Mata Hari, skilderijen fan Gerrit Benner, 
hjoeddeistige byldzjende keunst en de film De 
Overval: mei-inoar fertelle se it ferhaal fan Fryslân. 
 
iepeningstiden 
tiisdei o/m snein 11.00 - 17.00 oere 
 
besykadres 
Fries Museum, Wilhelminaplein 92, Ljouwert 
 

Sjoch foar in kompleet oersjoch fan ús aktiviteiten en tentoanstellingen en foar 
ús foardielige arranzjeminten op op www.friesmuseum.nl. 

(advertinsje) 



út: “Het grote zónder pakjes of zakjes kookboek”

Snie (Tjits Peanstra)

De stoarmwyn hoart om hûs en hiem
de winter is op kommen. 
der sjonge amper fûgels mear. 

Fertoarke lizze blommen, 
mids blêdeguod yn weake grûn, 
it fee stiet mâl te bearen; 
sa gyngen de seizoene rûn, 
hiel stadich, net te kearen.

Dan op in moarntiid, leit der snie, 
de lûden klinke hoar, 
in lêste hokling balt.

Ik stean ferwûnd’re bûtendoar
omdat hast net te fetsjen wie
hoe ’t dan de stilte falt.



Hendrik Tel



Ali Bonhof
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