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It bestjoer

Kastanje (Dam Jaarsma)

Kastanje, stek dyn blommen 
- Rju kearsen, wyt en rea, - 
De hege blauwe loft yn 
Ta eale pronk fan ’t gea. 

Draach fier dyn blide kroane 
En bylkje op ’t skoalleplein 
En op ’e boerehiemen, 
In keninginne kein. 

En lit de hôfdo koere
Yn ’t tichte griene blêd
Fris yn de iere moarntiid, 
Syn sang te ninter sêd.

O, lit it foarjierswûnder
Rynsk om dy hinne sjen
Myn bloeiende kastanje, 
Maai-moanne’ tover-bern!



Ali Bonhof

Siebe Hiemstra



Grieteke



Paulus Akkerman út “Wat wie ’t wat”

Eeke



Janntsje Oost (Fryske spreukekalinder 201 9)

In lytse ûndernimmer

Wy sieten op in terras mei in bierke. 
Doe, nei ik tink in lyts kertierke, 
in lyts jonkje tsjin my sei: 
“Menear, wêr komme jo eins wei?” 

Ik sei: “Ut Makkum, hoedat sa mantsje.” 

“No,” sa sei er, “Ik garje jild út alle plakken
en ik ha noch net in gûne út Makkum.” 

Ik lake, want it wie wol goochum betocht. 
En wylst ik ’m in gûne socht, 
sei ik “It ferskil tusken jild út Makkum
en Snits sjoch ik earlik sein net.”
“O ja,” sei er, “wol as ik der thús in plakplaatsje op set.”
Ik skoftke letter seach ik him mei in grouwe ijsko sitten. 
Doe tocht ik, do bist no al in ûndernimmer, sûnder it te witten.

Douwe Visser



Eeke
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Rink van der Velde

Opslagger (Baukje Wytsma)

Om priis en preemje
- alles oan ’e hang -
de stilte foar de opslach.
Hy flibet yn ’e hân
trêdet hinn’ en wer
en wer werom
en wer, 
syn eigen ritueel.
Yn it perk
wurde earms losskodde

en hannen stevich
op de knibbels plante.

Der is gjin wei werom.
Yn de oanloop
fjochtsje hope en twifel, 
hân en hert
stjoere de lytse bal.
Hy raast it út: 
HEE DAAR.......!!





By de feart (Antsje Mud)

Wie it ea earne frediger as hjir, oan ’e âlde
Aldegeaster feart? Mei syn earste en syn
twadde bocht, it eilantsje flak foar de iepen
snút, dêr’t breedút in wite swan yn driuwket.

In fisker fangt syn eigen gedachten en
prakkesearret se teplak. It blauwe boatsje fynt
rêst oan ’e polderdyk. De rappe draafster
op it Fokke Wietske-pad, liket op ’e rin foar
alles wat se dwaan wol en moat.

It âljen fan in kealjende ko klinkt
it Gealân oer. Kalm skoot in kano foarby. 
In lichte rimp’ling en it is wer stil. Hjir
wit ik altyd, út hokker hoeke de wyn waait. 





Hylkje Goïnga



 
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) 



Famyljeresept, Ali
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Fakânsje

Thús mei syn foto’s
genoat er mear fan Spanje
as doe’t er dêr wie.

Froukje Annema
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