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Paulus Akkerman út “Wat wie ’t wat”
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Yn it fjild (Jurjen van der Meer)

Yn it fjild is stilte kening
rêst regeart mei fêste hân.
Fûgels binne net te hearren,
krekt as lei de dea oer ’t lân.

Blommeknoppen binne sletten 
en it sinneljocht is skier.

Fan ’e beammen dript de dize
hjoed liket de maitiid fier.

Alles leit sa stil te wachtsjen,
noch is alles griis en kâld.
Dochs spat aanst de dize stikken.
En ferriist in nije wrâld. 





Hendrik Tel

De boer (Fedde Schurer)

Myn hynders ploeije ’t wachtsjend lân
It swit glimt op har glêdde hûd 
Toe mar myn gudzen, dit wurdt goed 
Ik hâld de leijen yn ’e hân.

Stil lûkt it stiel fan sleat ta sleat,
En dêr’t it snijt, dêr sakket stom
De klaai yn klieme krollen om.
Sa lizze wy de foargen bleat.

Hoe spant har krêft de beagebân
wy rêdde ’t meielkoarren wol!
Straks struit de boer mei hannen fol
It Fryske sied yn ’t iepen lân.

Wy ha de kerl yn ’e ierde lein,
mear kin de boer der net oan dwaan.
De Sinne moat it soelens jaan,
De dûnkre rynske wolkens rein.



Annemarie Bergfeld “200 Plekken in
Friesland die je echt gezien moet hebben”
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Eeke de Boer





Marten 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) 



Iere maitiid 

as it iere maitiidsljocht 
skruten oer de fjilden tsjocht 
en it dûnkre wetter 
mei de beammeskaden tsjoent 
dan komt alringen 
yn myn hert de spylman 
dy’t hoeden, mar beret 
in lichte snare poent. 

Maitiid

hoeden drage
kleare kimen
it wifkjend
maitiidsljocht
skruten eagjend
oer fjild en gea
en hiem,
maitiid!

Hjoed

juster
hat west
moarn
is ôfwachtsjen,
mar hjoed
hjoed is it de dei! 



Ut “De Nije Petiele” fan Wieke de Haan
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