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It bestjoer



Siebe H. Hiemstra



Eeke de Boer

Nijjiersmoarn (Froukje Annema - Noordenbos)

Klokken liede oer ús ierde, 
roppe: “Nijjiersmoarn!” 
Tolve moannen; in jier fan ûnrêst. 
Dat ha wy wer hân.

’t Kommend jier dat leit no foar ús, 
leech noch, skjin en nij. 
Sa’n jier - ’t liket sa ûneinich -
wat it bringe mei?

Graach wat frede en leafde, 
wat mear fêstichheid. 
’n Bytsje mar wie al foldwaande, 
foar tefredenheid.

Graach wat rêst nei al ús jachtsjen
en wat tiid foar lok. 
Sizze kinne: “Sil ’k dy helpe?” 
En net: “Ik ha ’t te drok.”

Graach wat oar nijs yn’e kranten
Net mear al dy striid. 
Minder misdie, minder lijen. 
Dat makket ús sa bliid.

Goede plannen binne makke. 
Hâlde wy ús dêr oan? 
Begjin in jier fan inkeld goedens. 
No! Op nijjiersmoarn.



Eeke

Paulus Akkerman út “Wat wie ’t wat”



Siebe H. Hiemstra

Paul Hoogendoorn, ponghâlder





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

Besite (Saakje Huisman)

Juster haw ik
op besite west
by mysels. 
Der wie tiid, 
Begryp en rêst. 
Ik haw my
dêrom foarnimmen
om ris faker
del te kommen.



Eeke de Boer



Hendrik Tel







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



Ut “De nije Petiele” fan Wieke de Haan

Riden leare  (Simy Sevenster)

Lytse Arjen sil op redens
Foar de alderearste kear.
Heit giet mei him nei de sleat ta,
Sjoch, de stoel dy stiet al klear.

Heit bynt him de redens ûnder,
Hâldt it jonkje by de hân
En de redentsjes dy skrasse,
Arjen fynt der earst neat oan.

Riden leare is net maklik
De izerkes glide hieltyd út.
En as heit der net om tocht hie,
Lei er altyd op de snút.

Knoffeljend giet Arjen fierder.
’t Jonkje docht och sa syn bêst.
Stappe, glydzje, streekje, sljurkje,
Heit dy hâldt him stevich fêst.

De oare deis dan giet it better.
Heit dy lit him alris frij.
Arjen set sels wiffe streekjes
En hy glunderet der grutsk by.

Lytse Arjen stiet op redens.
No al foar de tredde kear.
En hy streket sûnder omsjen.
Mei dy Arjen komt it wol klear.



Ali Bonhof



•

•

•

•

•

•

Hendrik Tel



 

Bûterhoeke 3, Ljouwert   058-2343070
www.afuk.nl  ynfo@afuk.nl



 




