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Piet Visser, ponghâlder

It bestjoer



Siebe H. Hiemstra

Tiid (Ytsje Hettinga)

Hurd jaget de tiid
brûkte oeren troch de dei.
Wês dyn eigen klok.
Hâld ho foar de nacht,
skôgje blinkende stjerren
yn ferstiljend tsjuster
Lok en seine yn it nije jier!



Daniëlle Schreuder - Bonne

Fers 74  (Trinus Riemersma)
as ik mei in oere stjerre moast
wat soe ’k noch úthelje wolle?
in lêste brief skriuwe oan har
ôfskied nimme fan in freondintsje
wat regelje foar de bern
nee neat fan dat allegearre
Ik wol nei myn dea net regeare

it ret him wol sûnder my
der is neat om glêd te striken
der is my neat yn ’e wei
miskien soe ik even yn ’t tún sjen
oft it gers al opkomt
en nei Lemstra rinne om in kroket
dy soe ’k noch wolris ite wolle



Paulus Akkerman út “Wat wie ’t wat”

Eeke



Annemarie Bergfeld: 22 Plekken in Friesland die je echt gezien moet hebben



Siebe H. Hiemstra



Erik Korthof, Enschede

Trije lytse famkes dy rûnen yn de rein 
foarsichtich op har klompkes want har memme sei 
rin no net sa hastich oars spat it sa 
en dan fleant de modder hast oan ’e earen ta

In slynder
Wy ha by ús thús in lyts broerke
dat broerke dat hyt lytse Sierd.
Dy hold graach fan snobjen,
fan suertsjes te sobjen,
fan sjerp en fan sûker, fan swiet.

Hy mocht ek sa graach limonade,
en socht memme‘s kast in kear nei.
Dêr fûn er in fleske,
doe naam er in gleske,
en geat út dat fleske wat wei.

Hy soe der ris lekker fan drinke,
it glês wie sa fol, ’t rûn hast oer.
Doe skrok er ferskriklik:
Yn ’t fleske siet jittik!
Wat seach ús lyts keardeltsje soer.

Der wie in ûndogens lyts jonkje,
ik wit net mear krekt, hoe’t er hyt.
Dy hold sa fan snobjen,
fan suertsjes te sobjen,
fan sûker, fan sjerp en fan swiet.



Auke Hoekstra

út it kriteblêd fan Assen



Eeke



Atze Keulen

Sjeik Sjoerd, op it keatsfjild yn Arum
krige wakker applaus fan syn harem.
Al joech men mâl guod,
alles feegde er fuort,
Ien bal is werom fûn by Starum.

In man fûn yn ’t fjild flak by Starum
in keatsbal en waard suver waarm.
Hy hie ’t daliks troch
en rôp: “Minsken sjoch,
In herkules fan Sjoerd fan Arum”.

In jonge priiskeatser yn Wommels
ferlear syn partij tige hommels.
Al stie der gjin wyn,
gjin bal kaam mear yn.
Sa skrok er fan ’t korps mei syn trommels.

In bluistrich jongfeint út de Wâlden
wie as ’t ferzen hie net mear te hâlden.
Men rôp noch: “’t Kin net”,
mar ’t wie al te let.
No leit er op bêd, snipferkâlden.





 
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) 



Oernommen út ’De nije Petiele" fan Wieke de Haan



Elfstedentocht 1963

In dy jannewaryweken fan ’63 waren wy nòch kynders,
skeuvelders op houtsjes fan Nooitgedagt,
- met fan dy raffelige oranjebrúne feters -
over de hardbefroren kikkersloatsjes fan de Kòrte Vreugde,
de Eenheid en de Franeker Vaart.

In dy dagen waanden wy oans
hier op de Noardpoal.

Ut was werklik stervens koud dy 18de jannewary
toen we mòrrensfroech om halfseuven
an de Kolk by de Waterpoort steunen
en de elfstedenriders in ut dústere gat
richting Drylst ferdwinen sagen.

Dy frijdachmiddags saten we foar
un roadgloeiende swarte koalekachel,
sagen fuur achter mikaglaskes
en spookfiguren op ut behang.
De ouwe Grundig ston sachjes
op de nijssender.

Dy avens hoarden we dat
ut un beestachtige tocht weest was
fan de tiendúzend riders hadden maar 136
de finish op de Groate Wielen haald,
mear doad as levend.

Toen sei oans fader
Jacky Reen fan de Kerkhofslaan het um ok útreden.
Feul later fertelde Jacky dat ut un moaie dach weest was.
Ferder wu hy der ok nyt over prate.
Dat deden dy Hollanders wel.

Henk van der Veer (yn it stêdsfrysk fan Snits)



Ali Bonhof
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