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Maart  (Tjits Peanstra)

De wrâld leit ree om út te dijen
ta ierdes moaiste skilderij;
no sprút it grien nei froast en lijen
en bloeie blommen fris en nij.
De himel is sa klear en blau en
de winen bringe swietrook mei;
yn ’t hôf koere fereale dowen
ta eare fan ’e maitiidsdei.



Fryslân do libbest, do libbest yn myn hert
Gjin dei dat ik net even oan dy tink
Der baarnt in fjoer yn my, in libbenslang ferlet
Dy te rûken, dy te sjen, dyn taal te hearren
Myn byld fan dy is noch net skansearre
Dyn wylde loften, de sinne oer it Waad
Boerepleatsen yn it beammeskaad
De âlde toer dy’t tolve oere slacht
De fiere lûden yn de stille nacht.
Fryslân do libbest, do libbest yn myn hert
Al bin ik fier fan dy, ferjit my net.
Fryslân ferjit my net.



Ali Bonhof

Siebe H. Hiemstra



Paulus Akkerman út “Wat wie ’t wat”

Eeke

Jurjen Kootstra



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

De prunus bloeit (Doeke Faber)

De prunus bloeit
en tûzenen rôze blomkes
pronkje tsjin de loften.
It is in pracht, mar soks
duorret nea gjin lange skoften
want yn in kâlde nacht
dan slacht de wyn

de blommen fuort
en toait de swarte ierde
mei it ferwaaide bloeiselguod.
De prunus libbet, mar
syn pronk ferrottet yn de ierde.
Allinne sa sil it ienris
ta in nije blommesee liede.



Sint Piterdei
Dan grienet de wei
Dan bakt mem stro
Dan keallet de ko
Dan leit de hin
Dan hat de húsman it
nei syn sin



Pytsje de Boer





Eeke de Boer

Rink van der Velde út: It is myn sizzen net



Ut “Volkverhalen uit Friesland”

Ferske (S. Biesma - Hof)

Twa sprútsjes trouden,
hja wiene yn it grien.
Ja, ik wie der by
en ’k frege my ôf
wa is no hy
en wa is no sy.
En doe ’t ik it frege,
tilden se de rokjes op
en skatteren it út.
Se wienen beide lyk.
En ik tocht: och
wat makket it ek út,
In sprút is in sprút!



Hendrik Tel



 
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) 





Ut: Het grote zonder pakjes en zakjes kookboek
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