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Siebe H. Hiemstra

Paul Hoogendoorn, ponghâlder

De simmer is foarby  (Tjits Peanstra)

De rook fan de neisimmer driuwt oer it lân, 
blêden falle fan de beam, deiljocht wurdt bleek. 
De simmer is foarby.
Wa’t no hiel stil is, kin yn de fierte de hjerst oankommen hearre; 
de wyn út it noarden, de rein út it westen, de kjeld út it easten.... 
hark...
Sykje no in skûlplak yn it dún en garje ikels, kastanjes en nuten. 
De winter is op kommende wei.





Ali Bonhof



Paulus Akkerman, út: “Wat wie ’t wat”

Eeke



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





Eeke de Boer



Oernommen út: “Heil om seil” , skippersferhalen fan Hylke Speerstra (1 968)







J. J. B lanksma, foar it grutse part oer-
nommen út de Twirre fan maart 201 3 

Siebe H. Hiemstra



 
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: “Doe meer met de Magnetron”

Hjerst (Froukje Annema - Noordenbos)

De âlde man siet op in bankje, 
Rûnom blêden, brún en giel. 
Oer ’t wetter fan de fiver
boarte in lêste sinnestriel.

It wie dêr stil en och sa fredich; 
Dizze rêst die him sa goed. 
En net langer woe er tinke
oan wat no wie en oan hjoed.

Stadichoan lutsen syn tinzen
nei it ferline, nei de tiid
dat er jong wie, sûn en warber; 
alles wie doe ljocht en bliid.

Skoallejierren, tiid fan jonkheid. 
Libbens maityd wie dat west. 
Doe kaam sy, syn grutte leafde. 
O, wat heucht him dat noch bêst.

Mei de jierren dy’t doe kamen, 
bruts de libbenssimmer oan. 
’t Húsgesin waard al mar grutter; 
skreppe moast er jimmeroan.

En de tiid hie neist gâns wille 
ek fertiet en soargen brocht. 
Bern yn goedens grut te bringen
wie faak swierder as men tocht.

Mar de bern dy waarder âlder, 
gongen elk har eigen wei. 
En ynienen hie ’t wer stil west, 
foelen in soad soargen wei.

Kom mar hjerst, kom, tocht er no
Want de hjerst falt altyd ta.
No ’t syn libbenstaak folbrocht wie, 
soe ’r in rêstich jûnsskoft ha. 



Ali
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