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It bestjoer

De grutte natoer en de lytse minske (Harm de Wilde)

Teare knopkes, lang bedutsen
troch de skerpe winterkjeld
binn’ troch ’t sintsje iepenbrutsen
al wat libbet stiet fersteld.
Alles kleurich om ús hinne
bloeisel, blommen, wat in pracht.
Al hoe snoad de minsken binne, 
dit giet boppe har macht.
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Grieteke van der Veer



Eeke

Paulus Akkerman út: “Wat wie ’t wat”



Jonge kearels komme sjongende de himmen út wei; 
De pols op ’t skouder, foarjiersdronken. 
Ik bin te âld om dronken te wurden, 
Mar de reade kop fan in soerstâl stek ik op ’e jas
En wiid set ik de sinnen iepen.

Ryk en bliid leit it lân, 
Griene teisters driuwe fan ’e wâl ôf de sleatten op; 
Ut it westen komt de fochtige wyn. 
Efter doarpstún en hiem bliuw ik stean. 
It âld stek en rou haach-guod wyld begroeid. 

De gloaiende wâlen sa grien! 
De brune sleatten fol tylpjende maitiidsgeur; 
En oprinnend nei ’t hege, út modder en weaze, 
De hokken en stekken fan ’t boere-eigen’, 
En tsjillen en slachters; en dan it binhûs.

Earen sa steatlik, no âld en skeamel! 
O dit allgearr’ mei ien streek te omfiemjen, 
- As hy dy’t ik net neame sil! -
En by it bargehok stean ik as in muorre.
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Eeke de Boer



 
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: Het grote zónder zakjes & pakjes kookboek

Bloeiende wrâld

Maitiid hinget oer de lannen
fredich en sa nuver stil,
’t liket wol oft alles wachtet
’n wûnder dat no komme sil.

’k Hear in iere fûgel sjongen. 
’k Sjoch de sinne oer it gea. 
’k Rûk de earste maitiidsblommen. 
Bloeiende wrâld, moaier as ea.

Stadich rin ik oer de paden, 
fol fan frede is myn hert. 
En dochs fiel ik sa’n grut langstme. 
Mar wêrnei? Ik wit it net.

Froukje Annema - Noordenbos
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Haventsje Laaksum

Doe’t lânhongerich folk
mei in dyk fan in streep
skieding makke
tusken noard en súd
waardst do seehaven ôf, 
de see wie net mear. 
Tijen sljochten it spul wat oer
en weagen it hegerop. 
Fiskers mei har aak en jol
bleaunen lang om let ek wei. 
Doe bist do ta dysels ynkeard, 
wol markearre
dyn basalten earm
noch feilige beslettenheid.
Stiloan ferriist út ’e ferjittenis
leist no te pronk
as in toanbyld fan in dreech
ûnwis bestean.

Folkert Verbeek
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