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Langstme (Gjalt Huizinga)

O, grize grauwe winterdei
dyn azem stiet my tsjin
do nimst my alle wille wei
ik ha myn nocht sa skjin.

Ik sjoch sa nei it foarjier út
mei loften klear en blau
nei minsken mei in bliere snút
drok skeppend yn de bou.

Ik ha sa’n langst nei ’t fûgellûd
fan skries en ljip en ljurk

nei hynsteblom en wetterkrûd
en nei in simmerjurk.

Ik mis it waarme sinnejlocht
dat wolken fier ferdriuwt
en dat myn hert wer sjongen docht
omdat it der yn leauwt.

Hjoed byn ik my noch wol wat yn
al wurdt it hast tefolle
mar sjoch ik moarn de sinneskyn
dan ha ’k de maitiid yn ’e holle.



Hûs fan stilte Tjits Peanstra (1924 - 2014)

Lit ús in hûs fan stilte bouwe,
mei muorren fan leafde
en in dak fan frede,
mei keamers fol blydskip
en in tún,
in tún
mei wat ljocht
en wat skaad,
mei wat sjongende fûgels
en in slûgjende kat op it paad.

Lit ús in hûs fan leafde bouwe,
mei muorren fan begryp
en in dak fan fertrouwen
en in hiem om te sintsjen
en keamers, 
keamers
om yn te ferdwinen,
elkoarren te sykjen,
elkoarren te finen.
Lit ús in hûs fan stilte bouwe.



Ali Bonhof



Eeke de Boer

Paulus Akkerman út “Wat wie ’t wat”



G. v.d. Meer, út it kriteblêd fan Súdeast Drinte
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Stellingswarfs Volkslied 
(tekst: Hendrik Johannes Bergfeld)

In‘t Stellingwarver laandschop
Mit greide, bouw en struuk
Mit wallegies en heide,
Mit overhoold gebruuk
Mit essen en mit maoden
Mit vaorten sluus an sluus
In‘t laand van Lend en Kuunder
Daor vulen wij oons thuus.

Wi‘j bin gien echte Friezen
Mar ok gien Drenten meer
Mar in oons dörp of buurtschop
Daor helpen wi‘j mekeor
En waor wij ok belanen
Dr blift een starke baand
Mit oons geboorteplakkien
Oons Stellingwarver laand
Mit oons geboorteplakkien
Oons Stellingwarver laand.



Hendrik Tel





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



Gerbrich van der Meer, oernommen út
it kriteblêd fan Súdeast Drinte





 
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) 



Foarjier Piter Jelles Troelstra (1860 - 1930 )

Sjochste, hoe’t de fiskjes sjitte
Troch it wetter fan de mar?
Sjochste, hoe’t de dokes sitte,
Hja neist him, en hy neist har?

Hearste, hoe’t de fûgels floitsje,
Lokjend, leavjend, yn it wâld?
Hearst, hoe’t leafdesangen rûze
Troch de blide, jonge wrâld?

Sjochste ’t, hearste ’t - Faam, fernim dan,
Wat ik net mear swije kin:
Dat foar my gjin blommen bloeie,
As ik dy net krije kin.



Oernommen út “Lekker ite mei Reitse”
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