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It bestjoer



Simmermoarn

Wat bisto leaflik rizende simmermoarn! 
’t Opgeande sintsje laket my oan. 
’t Hoantsje kraait kú-ke-lú! ’t Doke ropt; rû-kû-kû! 
Ik wol ek sjonge fleurich fan toan.

Alles wat libbet docht der no sines by: 
Fôltsjes en kealtsjes, hynders en kij. 
Guoskes dy snetterje, skiepkes dy bletterje, 
lamkes dy springe, nuvere blij.

’k Woe foar gjin gûne dat ’k jit te sliepen lei, 
’t Is my sa noflik ier op ’e dei. 
Protters dy tsjotterje, eksters dy skatterje, 
Alles is fleurich; ik bin it mei.

’t Ljurkje yn ’e wolken, d’ eintsjes yn ’t lizich wiet, 
Moskjes en sweltsjes, elk sjongt syn liet. 
Earbarren klapperje, ljipkes wjukwapperje; 
Skries op ’e hikke ropt: grito-griet!

Waling Dykstra



Paulus Akkerman út “Wat wie ’t wat”

Eeke



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

Marten de Boer



Jantsje Oost





Siebe H. Hiemstra





Kamperfoelje (Fedde Schurer)

It wie op in tille oer in donkere feart
Mei it byld fan de moanne deryn
Mar hoe komt it dat ik dyn namme fergeat
En dyn byld yn myn siel net mear fyn?
Ik ha dy wol lang yn myn earmen hân
En wy mienden ’t sa earlik en wier
Jit wit ik de sulveren dauwe oer ’t lân
Mar net mear de kleur fan dyn hier. 
Fanke, do wiest sa ienfâldich en from, 
En in dichter is wif fan hert.
Mar de rook fan de kamperfoeljeblom
Dy ferjit er syn libben net.





Auke Hoekstra



 
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) 



Keningljepper (Baukje Wytsma)

Noch foar de oanrin syn eigen ritueel, 
hannen gripe yn ’e loft, 
fuotten roffelje ritmysk op it gers, 
yn syn holle wurde stappen teld.

Dêr leit de barte... 
de pols riist as in mêst op
út it blakstille wetter.

Linich as in kat klimt er yn ’e pols, 
op iensume hichte wachtet opnij it deade punt.
Is de jint* te grut nommen, of net? 
Op dy wiffe krusing tusken libben en dea
stûket it sykheljen fan de taskôgers; 
wietsprong of útsprong?

Hjoed kriget er wjukken, 
as in kening riist er út it sânbêd op!

Foar fuotbalklup Cambuur yn Ljouwert
wie net-promovearje in raar wurd. 
Mar yn dit seizoen
binne se de kampioen.
Moai dat in nij stadion boud wurdt.



Ut: “Het grote zónder pakjes en zakjes kookboek”.
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