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Siebe Hiemstra, út namme fan it bestjoer

In Hjerstdei  

Dreech wrakselet
it lêste ljocht
fan dizze hjerstdei
him troch de ruten.
Tagelyk gjinsterje

de dakken fan de huzen.
De moanne strielet
en set alles yn in sulveren glâns.
Soe ’t winterje wolle? 
(Doeke Faber)



Hjerst

No leit de hjerst as in wale oer it gea
bedekt de glâns fan blide simmertiid.
It beammegrien wurdt stadich brún en rea
en wisket del nei hopeleaze striid.
Sa giet natuer syn wei fan wisse dea
of wintersliep, oer fjilden keal en wiid.

It fûgelkoar, dat simmersk toanbyld wie,
is yn ’e rêst en hat syn slútsang jûn.
No rûst de rein, dy’t noait oan sjongen die,
ientoanich del op slim trochweakke grûn.
De lêste blom, dy’t moed ta bloeien hie,
hat troch de wyn in sútrich útein fûn.

Mar sjoch, de hjerst bringt dochs syn wielde mei:
krekt no wol ’t hôf oerfloedich fruchten jaan.
Al rint it jier ek nei de âlde dei,
syn opbringst kin noch skoan fertuten dwaan.
Giet kleur en fleur aanst út it libben wei,
wa ’t fruchten draacht dy kin net mis beslaan. 

Atze Bosch 



Eeke

Paulus Akkerman



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







Rink van de Velde, stikjes tekst út: “It is myn sizzen net” (1980)

Siebe Hiemstra





Eeke de Boer



As de sinne

Us djipste benaudens
Is net dat we ûnmachtich 
wêze soene.
We binne krekt it measte bang
foar ús net te mjitten kracht.
Net de donkerte, 
mar it ljocht yn ús
is wat ús benearet.

We freegje ús sels ôf:
“Wa bin ik, om mysels briljant, 
skitterjend, kundich, 
geweldich te finen?”
Mar werom soest dat nèt wêze?
Do bist in bern fan God!
Do tsjinnest de wrâld net
troch dysels lyts te hâlden.
Der wurdt gjin ljocht útstruid
as de minsken om dy hinne
har sekerheid ûntliene 
oan dyn lytskens.

We binne bestimd om te strielen
sa as bern dat dogge.
Wy binne op’e wrâld om Gods gloarje,
dy’t yn ús is, iepenbier te meitsjen.
Dy gloarje sit net allinnich yn in pear minsken,
mar is yn elk minske oanwêzich.
En as we ús ljocht skine litte
trunet dat de oar oan
om itselde te dwaan.
As ús bangens ús net mear yn’e macht hat,
sil dat oaren ek oanstekke har frij te fielen.

Nelson Mandela



Foarbyld

Do bist de âldste 
wês do dan de wiiste 
sei mem 
bestraffend 
as wy rûzje makken 
en grynden dêrnei .

Do bist de âldste 
wês do dan de wiiste 
sei heit 
gebiedend 
as wy skytskoarren 
en bang wienen foar 
oare dingen, nij.

Do bist de âldste
wês do.....
op ’e tiid
hâld ik my stil
as ik myn âldste
wat hjitte sil.

’t Is as ik wer
heit en memme
finger sjoch
en ynienen
ha ik troch
dat ik krekt itselde doch.
(Ytsje Hettinga)



 
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) 



Súkses en genietsje derfan! Ali



Ali Bonhof
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