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It bestjoer



Paulus Akkerman út “Wat wie ’t wat”

Eeke



Eeke de Boer



Oernommen út “200 Plekken die je echt gezien moet hebben in Friesland”
 fan Annemarie Bergfeld

Hjerst  (Thea de Jong)

It is dien
dat baaien yn ’e sinne
dat sitten yn it skaad
en de sinnebril dy kin
no wol yn it laad.

It reint en de wyn
dy komt by flagen
it blêd dat falt
en koarter
wurde de dagen.

En yn ’e Hommerts
op ’e hoek
seach ik in man
yn ’e koarte broek.
Ik tocht dat is in kâlde
dy wol wis sa
de simmer noch fêst hâlde.



Jantsje Oost

Minne dei  (Grytsje Kingma)

Neat wat my hjoed slagje wol
’k sit oeral yn betize. 
Want och myn holle sit sa fol, 
ik fiel my in ferliezer.

Neat wat yn my in útwei fynt, 
’t sit fêst, it bliuwt mar sitten. 
Dy tinzen binne sa ’t it skynt
net maklik los te litten.

Neat wat ik noch betinke kin, 
ik lit my mar wat driuwe. 
’t Is krekt as ik mysels net bin, 
ik kin it hast net leauwe

Neat wat my hjoed 
út hannen komt. 

Ik sil mar ris in eintsje om
ik soe it oars net witte.

Sa rin ik hjir no bûtendoar, 
ik waai wer skjin fan binnen, 
in frisse noas, dat fielt al oars, 
it docht my goed dat rinnen.

Niiskrekt hie ik alhiel gjin moed, 
ik koe it nearne fine.
No fiel ik my wer sterk en goed
de sinne kin wer skine.

Beret pak ik de tried wer op, 
ik meitsje koarte metten. 
Net langer min, net langer slop
dy sleauwens is fergetten.



Eeke











•

•

In hjerstdei  

Dreech wrakselet
it lêste ljocht
fan dizze hjerstdei
him troch de ruten.
Tagelyk glinsterje
de dakken fan de huzen.
De moanne strielet
en set alles yn in sulveren glâns.
Soe it winterje wolle? 

Doeke Faber



 
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 zonder pakjes & zakjes kookboek”

Sweltsjes (Hindrik van der Meer)

Yn ’e simmer wenje de sweltsjes
mei de kokes en de kealtsjes
op de pleats fan Sibesma.
Mar as’t kâld is
is ’t wizansje,
gean de sweltsjes op fakânsje
nei it waarme Afrika.
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