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LinKk is in tydskrift foar 
jongeren, dat yn in skoaljier 
seis kear ferskynt. It kin 
as selsstannich blêd lêzen 
wurde, mar it slút ek oan 
by de tema’s yn de metoade 
Freemwurk.
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De Fryske taal hat in soad moaie wurden en 

siswizen. Krekt lykas by oare talen, wurdt in 

part fan dy wurdskat hieltyd minder brûkt. 

Somtiden ferdwynt it sels. Mar yn LinKk fynst 

it werom. Swart op wyt! 

Willem hat de ein yn ‘e bek en jout him del. Hy is 

skjin te’n ein, hat hjoed leabrekkend wurk dien. 

Willem wie oan it ûngetiidzjen yn de twadde 

ûngetiid. No hat er goed syn meuch fan dy 

hearook. Hy giet beside!  
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In	sûne	taal	rekket	net	allinne	wurdskat	kwyt,	mar	

krijt	 der	 ek	 wurden	 by.	 Nije	 ûntwikkelingen	 freegje	

ommers	 om	 nije	 wurden.	 Ek	 de	 Fryske	 taal	 hat	

somtiden	 nije	 wurden	 nedich.	 LinKk	 hat	 der	 ien	

betocht.	It	Fryske	wurd	foar	it	Ingelske/Nederlânske	

wurd	‘deadline’	moat	-	hiel	gewoan	-	deade	line	wurde.	

Hast	 ek	 sa’n	 orizjineel	 nij	 Frysk	 wurd?	 Twitterje	 @

linkkmagazine!	 Wa	 wit	 fynst	 dyn	 wurd	 werom	 yn	

LinKk	2!	
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De ein yn ‘e bek hawwe: niet meer 

kunnen (van vermoeidheid)

Deljaan: gaan zitten of rusten om te slapen 

Skjin te’n ein: doodop, uitgeput 

Leabrekkend wurk: zware lichamelijk arbeid

Ûngetiidzje: het hooi oogsten

Twadde ûngetiid: hooioogst in de nazomer

Jins meuch fan hawwe: er genoeg van hebben, zat zijn

Hearook: hooigeur • Besidegean: naar bed gaan

YNHâldYNHâld Hoi LinKk lêzers,
Goeie	 fakânsje	 hân?	 It	 kempingkampioenskip	 tafeltennisjen	 wûn	 yn	
Frankryk?	Of	oan	 it	paragliden	west	op	Skier?	Spitich	dat	de	simmer	
alwer	foarby	is.	En	datst	wer	nei	skoalle	moatst.	Ien	treast:	hjir	is	LinKk!	
En	LinKk	is	–	mar	dat	hoech	ik	der	fêst	net	by	te	fertellen	-	Frysktalich!	
It	magazine	heart	by	it	fak	Frysk	op	skoalle.	Mar	fansels	hawwe	wy	der	
as	redaksje	neat	op	tsjin	asto	LinKk	thús	lêst.	Graach	sels.	As	redaksje	
fine	 wy	 dat	 LinKk	 altyd	 fol	 stiet	 mei	 nijsgjirrige	 ynterviews,	 leuke	
nijtsjes	en	fermaaklike	ferhalen.	Mar	miskien	fynsto	dat	der	noch	wol	
wat	te	sleuteljen	falt	oan	dy	ûnderwerpen.	Sa	ja,	lit	it	dan	witte!	Kinst	ús	
berikke	fia	de	sosjale	media	of	fia	ús	mailadres	linkk@cedin.nl.			

‘Minsken	en	moetings’	 is	 it	tema	fan	dizze	earste	LinKk.	En	minsken	
moetsje,	dat	dogge	wy	yn	dit	nûmer.	Sa	komst	op	bledside	4	en	5	yn	
‘e	 kunde	 mei	 SC	 Heerenveen-trainer	 Marco	 van	 Basten.	 Wistesto	 dat	
hy	 Fryske	 roots	 hat?	 Fierder	 fertelt	 Joanne	 Hoekstra	 har	 ferhaal	 op	
bledside	12	en	13.	Sy	 is	Jonge	Dichter	des	Vaderlands.	Mei	wa	soesto	
in	meet	&	greet	ha	wolle?	Doutzen	Kroes	miskien?	Of	Daniël	Radcliffe?	
Nynke	kiest	yn	elk	gefal	 foar	Justin	Bieber.	Op	side	18	en	19	fertelle	
jongeren	wa’t	se	hiel	graach	moetsje	wolle.			
Nijsgjirrich	wurden?	Blêdzje	gau	fierder!	

Marrit	de	Schiffart

PS Tsjek ek ús fernijde webside: linkk.tv. Dêr fynst de ferwurking by LinKk, 
mar ek in argyf fol mei âlde LinKk magazines. 

Nûmer 1,
jiergong 13, 

septimber 
2012

Abonnemintspriis 2012-2013: 

Losse abonneminten à 6 nûmers: € 13,00

Kollektive abonneminten: 	

	 2	o/m	5:	 €		11,00	 it	abonnemint

	 6	o/m	10:	 €		10,00	 it	abonnemint

	 11	o/m	15:	 €		 9,00	 it	abonnemint

	 16	o/m	20:	 €		 8,00	 it	abonnemint

	21	en	mear:	 €		 7,00	 it	abonnemint

Taalsintrum Frysk Omrop Fryslân
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Handich: wurdboek.nl
Fynsto	it	fak	Frysk	mar	lestich?	Meitsje	it	dysels	

makliker	en	surf	nei	wurdboek.nl.	Op	dy	webside	

fynst	 in	 Frysk	 wurdboek,	 in	 staveringshelp	

(spellingshulp)	 en	 ynformaasje	 foar	 in	 Fryske	

sprekbeurt.	En	wa	wit	wurdst	sa	goed	yn	it	Frysk	

datst	 ek	 noch	 in	 Frysk	 gedicht	 skriuwe	 wolst.	

Dan	 stiet	 der	 op	 wurdboek.nl	 ek	 noch	 in	 tool	

dêr’tst	 rymwurden	 mei	 sykje	 kinst.	 Handich	

dochs?

Jahaa,	 it	 is	safier!	LinKk	is	oan	de	sosjale	media.	En	net	sa’n	bytsje	ek.	
As	jo	it	dogge,	moatte	jo	it	goed	dwaan.	En	dus	is	LinKk	no	te	finen	op	
Twitter,	Hyves	én	Facebook.	It	tydskrift	komt	seis	kear	yn	it	jier	út,	mar	
fia	de	sosjale	media	bliuwst	24/7	op	‘e	hichte	fan	wat	der	op	de	redaksje	
spilet.	 Op	 dy	 media	 plempe	 wy	 sa	 no	 en	 dan	 foarpriuwkes	 fan	 de	 nije	
tydskriften.	Mar	ek	 leuke	nijtsjes	of	grappige	weetsjes.	Allegearre	yn	it	
Frysk	 fansels!	 Boppedat	 wolle	 wy	ek	yn	kontakt	 komme	 mei	 de	 lêzers,	
jim	dus!	Hast	leuke	ideeën	foar	LinKk,	berjochtsje	ús	fia	
Twitter,	Hyves	of	Facebook	en	wy	pakke	it	op.	

Liket	it	dy	wol	wat?	Fol	passy	en	elegânsje	in	gedicht	foarlêze	op	in	grut	poadium?	Jou	
dy	 dan	 op	 foar	 FeRstival.	 FeRstival	 is	 de	 Fryske	 foardrachtswedstryd	 foar	 it	 fuortset	
ûnderwiis.	De	foarrondes	binne	dit	jier	op	freedtemiddei 9	novimber	yn	Sport-Restaurant	

De	 Stolp	 yn	 Snits	 en	 dyselde	 middei	 ek	 yn	 De	 Lawei	 yn	 Drachten.	 Op	 freedtemiddei	 16	
novimber	is	der	noch in	foarronde	yn	Zalen	Tivoli	yn	Ljouwert.	De	finale	is	op	sneon	15	

desimber	yn	 it	Posthuis	Theater	op	 It	Hearrenfean.	Oanfang	 is	altyd	om	13.30	oere.	
Om	mei	te	dwaan	moatst	in	gedicht	kieze	en	foardrage	út	it	boekje	FeRsefariaasje	

2012. Dat	boekje	kinst	krije	fia	dyn	dosint	Frysk.	Hy	of	sy	bestelt	it	fergees	by	
Cedin/Taalsintrum	 Frysk,	 info@taalsintrum.nl.	 Opjaan	 kin	 oant	 en	 mei	

moandei	 22	 oktober	 by	 Jelle	 Bangma,	 j.bangma@cedin.nl.	 Yn	 dy	
opjefte	moat	fermeld	wurde:	namme,	kategory,	wenplak	en	

namme	fan	de	skoalle.

LinKk no ek digitaal sosjaal

In wierheid as in ko
Grutskens stiet in hynder goed, 

mar in minske beroerd. 

UT ’E ALDE DOAZE

>

Folgje @linkkmagazine

Wurd freonen fia www.linkk-magazine.hyves.nl/ 

Fyn ús leuk fia www.facebook.com/linkkmagazine

Foardrage op FeRstival: 
Oanmelde kin no

Ynhâld	en	LinKke	Saken
Nijtsjes	foar	en	oer	skoallen
Moetsje	Marco	van	Basten
De	nije	trainer	fan	SC	Heerenveen	
Generaasje	Z
Efkes	tsjekke	ofsto	in	echte	Z’er	bist
Moetsje	en	groetsje
In	leske	yn	minsken	en	moetings
Jak!	In	útfanhûzer
Koart	ferhaal
LinKke	Siden
Nijs	oer	de	stjerren	
Joanne	dichtet
Moetsje	ús	Jonge	Dichter	des	Vaderlands	 	
Grinzen	ferlizze	mei	survival
Tobias	docht	oan	survivalruns
Straf!
Hoe	waard	der	froeger	straft?
In	meet	&	greet	mei...
Wa	wolle	sy	graach	moetsje?
Strip
Lekker	Belangryk!
F-terside
Oer	games,	muzyk,	ynternet	en	films
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Fan de Arena nei it Abe 
Lenstra Stadion
De	trainer	fielt	him	al	aardich	thús	op	It	
Fean.	Begjin	july	begûnen	de	trainingen.	
En	ek	de	wedstriden	binne	al	in	skoftke	
oan	‘e	gong.	SC	Heerenveen	is	fansels	in	
folle	 lytsere	 club	 as	 Ajax,	 de	 lêste	 club	
dêr’t	 Van	 Basten	 trainer	 wie.	 Mar	 dat	
fynt	 er	 net	 slim:	 ‘Het	 bevalt	 me	 hier	
uitstekend	en	ik	ben	blij	dat	ik	hier	mag	
werken.	 Het	 is	 hier	 rustiger	 vergeleken	
met	 Amsterdam.	 Ik	 kan	 hier	 gewoon	
het	 stadion	 inlopen	 zon	der	 dat	 iemand	
me	aanklampt	of	om	een	hand	tekening	
vraagt.	Dat	vind	ik	prettig.’	Ek	it	stadion	
befalt	 de	 trainer	 wol.	 Hy	 fynt	 it	 Abe	
Lenstra	 Stadion	 in	 moai	 en	 gesellich	
stadion.	 ‘Het	 publiek	 zit	 hier	 dicht	 op	
het	 veld,	 dat	 geeft	 een	 knus	 gevoel.	 Ik	
houd	van	dat	compacte.’

Marco van Basten as trainer
Om’t	 Van	 Basten	 sa’n	 grutte	 fuotballer	
west	 hat,	 rekkenet	 elkenien	 op	 goede	
prestaasjes	 fan	 de	 trainer.	 Is	 dat	 net	
ferfelend?	 ‘Nee,	 dat	 valt	 wel	 mee.	 Ik	
vraag	 van	 mezelf	 wel	 altijd	 het	 beste,	
maar	 druk	 van	 buiten	 voel	 ik	 nooit.	
Natuurlijk	 is	 het	 belangrijk	 dat	 mijn	
team	 goed	 speelt	 en	 veel	 wint.	 Maar	
daarnaast	wil	ik	gewoon	plezier	maken.	
Gezelligheid	 is	 ook	 onderdeel	 van	 een	
goed	team.	Al	staat	hard	werken	voorop.’	

Fryske roots
Wolst	 it	 miskien	 net	 leauwe,	 mar	 San	
Marco	hat	Fryske	woartels!	Syn	mem	is	
yn	 Ljouwert	 grut	 wurden.	 Van	 Basten:	
‘Mijn	moeder	zei	vroeger	weleens	“bûter,	
brea	en	griene	tsiis...”.	En	mijn	oom,	die	
ook	in	Leeuwarden	is	opgegroeid,	vindt	
het	erg	leuk	dat	ik	nu	bij	SC	Heerenveen	
werk.’	 Op	 de	 fraach	 oft	 Van	 Basten	 al	
in	 Frysk	 wurdboek	 hat,	 antwurdet	 er	
befêstigjend:	 ‘Ja,	 die	 heb	 ik	 al	 van	 een	
kennis	gekregen.	Maar	 ik	heb	er	eerlijk	
gezegd	 nog	 niet	 in	 gekeken.	 Ik	 kan	 het	

Tekst en byld: M
arrit de Schiffart

Marco van Basten, witsto wa’t it is? Duh! Dat is de nije 

trainer fan SC Heerenveen. Presys, dy ja. Mar wistesto ek dat 

hy in ferskriklik goede fuotballer west hat? Yn de jierren ’80 

en ‘90 spits wie by Ajax, AC Milan en it Nederlânsk alvetal? 

Dy topfuotballer wurket no gewoan by ús Hearrenfean! 

Heech tiid om him better kennen te learen dus!

skunde

Fries	 trouwens	 wel	 redelijk	 volgen,	 dus	
ik	 zal	 niet	 veel	 moeite	 hebben	 om	 de	
Friezen	te	verstaan.	Het	Fries	volkslied	
had	ik	voordat	ik	hier	kwam	al	een	paar	
keer	beluisterd.	Het	is	een	mooi	lied.’	Ek	
de	omjouwing	befalt	Van	Basten.	Hy	fynt	
Fryslân	in	moaie	provinsje.	‘Ik	houd	van	
dat	weidse,	die	open	natuur.’	Dochs	is	de	
trainer	 net	 nei	 Fryslân	 ferhuze.	 Hy	 hat	
in	 appartemint	 op	 It	 Fean,	 mar	 bliuwt	
offisjeel	 yn	 syn	 hûs	 yn	 Amsterdam	
wenjen.
			

Leeftyd:		 	 47Berteplak:   UtrechtHobby:			 	 golfBynamme: 	 San	MarcoSpesjaliteit:	 de	omhaal	Spile by:	 	 Ajax,	AC	Milan	en	Oranje
Traind by: 	 	 	Jong	Ajax,	Oranje	en		Ajax	
Moaiste goal:  dy	yn	de	finale	fan	it	EK	fan	‘88	(sjoch	op	YouTube)

ik binMarco
van Basten

LinKk	 wie	 by	 in	 iepenbiere	

training	 en	 parsekonferinsje	 fan	

SC	 Heerenveen.	 Sjoch	 foar	 mear	

foto’s	 en	 filmkes	 op	 ús	 Hyves-,	

Facebook-	of	Twitterside.	

Moetsje de nije 

trainerfan It Fean

Marco van Basten
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Generaasje Z is berne tusken 1992 en 
2010, dus 1 oant 20 jier âld... De jongsten 
binne suver noch baby’s! It is dus wol in 
bytsje gek om no al wat te sizzen oer dy 
generaasje. Dochs wurdt dat dien. Foaral 
troch trendwatchers. Sy wolle witte hoe’t de 
‘jongerein fan tsjintwurdich’ har gedraacht. 
Dy ynformaasje ‘ferkeapje’ se oan 
reklamemakkers of marketinggoeroe’s. 
Dy wolle fansels witte hoe’t se it bêste jild 
fertsjinje kinne oan generaasje Z. Krekt as 
altyd, draait it dus wer om jild. Mar... as 
se echt fertsjinje wolle oan generaasje Z, 
moatte dy foarspellingen wol klopje. Efkes 
tsjekke dus. By de generaasje sels. Jim dus! 

Se binne 24/7 online en ‘zappe’ troch it libben. Se hawwe 

in eigen kompjûter, smartphone of tablet. Se jouwe net 

folle om jild, mar wolle wol in soad meimeitsje yn it libben. 

Se tinke goed om ’e wrâld en fine duorsumens belangryk. 

Oer wa’t ik it ha? Generaasje Z. Net samar in generaasje. 

Dyn generaasje! Efkes tsjekke oftsto in echte Z’er bist.
γεια!

GrIKelân

Yn Grikelân begroetsje se elkoar mei ‘γεια’, 
dat sprekst út as ‘geia’. Griken binne minsken 
mei in protte temperamint. Se sille dy hiel 
gastfrij ûntfange, teminsten asto har gewoanten 
respektearrest. Grykske minsken begroetsje elkoar 
altyd mei in hân, ek as se fuortgeane. Dêrneist 
tútsje se der behoarlik op los! Se jouwe elkoar twa 
tuten. De earste op it rjochterwang en de twadde 
op it linkerwang. Asto mei in Gryk praatst kin it 
wêze dat hy hiel ticht op dy stiet en dy hieltyd 
oanrekket. Dat is hiel gewoan yn Grikelân. 
Se prate ek altyd in soad mei de hannen. 
Belangryk om te witten is fierder dat ‹nè› 

yn Grikelân ‹ja› betsjut. En as sy ja knikke, 
bedoele se nee. Goed om tinke dus!

G’day!
AustrAlIë

Yn Australië binne se laidback. 
Do silst dy der dan ek gau thús 
fiele. It giet der loftich oan 
ta. Somtiden sels rûch, want 
Australiërs kinne grof yn ‘e 
mûle wêze. Wurden lykas 
‘bloody’ en ‘bastard’ wurde 
hiel faak brûkt, mar wurde 
dêr net as negatyf beskôge. 
Wolsto yn kontakt komme 
mei in Australiër? Stek dan 
dyn hân út en stel dysels 
foar. Dat fine Australyske 
minsken beslist net 
optwingerich. Nee, se fine 
dy as bûtenlanner just 
ynteressant. Do kinst dus 
frij prate, mar tink derom: 
net opskeppe, want dêr 
hâlde de Aussies net fan!

Tekst:	M
arrit	de	Schiffart
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arrit de Schiffart

De mobile telefoan en ynternet binne 
foar Z’ers like normaal as soerstof.

Z’ers wolle letter graach wurkje by bedriuwen 
lykas Apple, Microsoft en Google. 

Z’ers wolle de wrâld graach ferbetterje, mar net troch 
jild te jaan oan goede doelen. Se betelje leaver wat 
mear foar in fairtrade produkt of sinne-enerzjy. 

Sport en sûn iten binne belangryk. En dochs 
is generaasje Z de dikste generaasje oait. 

Sosjale media is belangryk. Z’ers fine dat se 
op it wurk of ûnder skoaltiid it rjocht hawwe 
om op Hyves, Facebook of Twitter te sjen. 

Z’ers sjogge wol televyzje, mar net fia de 
televyzje. Wêrom wachtsje oant in programma 
op tv komt, ast it ek online sjen kinst?

Z’ers sammelje gjin jild of spullen, mar aventoeren. 
Se wolle in soad belibje en meimeitsje yn it libben.

Dit is wat de ûndersiken sizze oer generaasje Z. 

       Pasto yn it plaatsje?

Der binne sân miljard minsken 
op ‘e wrâld. Dy minsken libje 

yn totaal yn sa’n 200 
lannen. Dy ferskillende 

folken hawwe 
oare gewoanten 
en gebrûken. In 
Sjinees begroetest 

bygelyks oars as in Gryk. Wat 
te dwaan asto bûtenlanners 
tsjinkomst? In leske yn 

minsken en moetings!

Moetsje en 
groetsje

Salút!
FAnKryK 

Yn Frankryk binne se by-
sûnder hoflik en sjar-

mant. De Frânsen fine 
Nederlanners meas-
tal mar lûdroftich en 
brutaal. By in earste 
moe ting jouwe Frânsen 

elkoar in hân. Mar as se 
elkoar ek mar in bytsjeken-
ne, tútsje se. Hoefolle tuten 
se útwikselje is ôfhinklik fan 

de regio. Asto yn Frankryk in pe-
tear begjinst, is it de gewoante om 
dyn peteargenoat oan te sprekken 
mei ‘vous’ (jo) en net mei ‘tu’ (do). 
Dookje (do sizze) bart pas ast elkoar 

better kenst.   你好!
sjInA

Dizze	gekke	tekens	betsjutte	‘hoi’	yn	it	Sjinees.	
Dat	 wurd	 sprekst	 út	 as	 ‘nĭ hăo’.	 Sjinezen	 fine	
it	geweldich	ast	in	wurdsje	Sjinees	praatst.	Wy	
Nederlanners	 binne	 spontaner	 as	 Sjinezen.	
Aziaten	ferbergje	harren	emoasjes	 just.	Sy	sille	
elkoar	 dan	 ek	 noait	 tútsje	 by	 in	 moeting	 of	 in	
ôfskied.	 Immen	 oanreitsje	 is	 ek	 taboe.	 Flirte	
kin	 yn	 Sjina	 trouwens	 ek	 net!	 Dat	 fine	 se	 hiel	

ûnfatsoenlik.	Nee,	asto	yn	Sjina	immen	moetest,	
dan	fûstkest	even	mei	him	of	har.	Net	in	stevige	
hân	 jaan,	 mar	 in	 lichte.	 Ast	 dêrby	 ek	 noch	 even	
mei	 de	 holle	 knikst	 en	 in	 lichte	 bûging	 makkest,	
dochst	it	hielendal	goed!			
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Tekst:	Breggina	van	der	Ploeg	en	A
tsje	de	V

ries
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Jak!
  In útfanhûzer

‘Marije,	bliuwst	nei	de	les	efkes	yn	it	lokaal,	ik	ha	nijs	oer	
dy	 útwikselingsstudint.’	 De	 rest	 fan	 de	 les	 is	 Marije	 der	
mei	de	holle	net	mear	by,	soe	mefrou	De	Jong	in	sjarmante	
Frânsman	foar	har	fûn	ha?	Of	in	stoere	Amerikaan	dy’t	har	
mei	har	Ingelsk	helpe	kin?	Of	in	coole	surfer	út	Australië?	
As	de	bel	giet,	sprint	Marije	nei	mefrou	De	Jong.	
‘En?	Wa	komt	der	by	my	útfanhús?’
‘Ik	krige	juster	in	oanfraach	fan	in	hiel	freonlike	jongeman,	
hy	wol	nije	wike	al	komme	en	dyn	âlders	fine	it	prima!	It	is	
in...’	Mar	se	kin	har	sin	net	ôfmeitsje,	want	de	konsjerzje	
stoarmet	 it	 lokaal	 yn:	 ‘Mefrou	 De	 Jong,	 telefoan!’	 Se	
springt	op	út	har	stoel	en	rint	hurd	achter	de	konsjerzje	
oan.	‘Ja,	mar…’	stammeret	Marije.	‘Ik	praat	dy	letter	even	
by,	mar	it	giet	om	in	mongoalske	jongeman’,	ropt	mefrou	
De	Jong	foar’t	se	it	lokaal	útrint.	

Ferstie	se	dat	no	goed,	 in	mongoalske	 jonge?	Op	 it	plein	
wachtet	Lisa	har	op.	‘En?’,	freget	se	nijsgjirrich.	
-	‘No,	it	is	gjin	stoere	Amerikaan.’	
-	‘O,	no	ja	in	coole	Kanadees	is	ek	net	raar.	Of	in	sjarmante	
Spanjaard?’	 ‘Hâld	 dochs	 op,	 der	 komt	 in	 mongoalske	
jongeman,	of	sa!	Moat	dy	myn	Ingelsk	ferbetterje?	Moat	ik	
dy	meinimme	nei	it	skoalfeest?’	freget	se	wanhopich.	Mar	
oan	Lisa	hat	se	ek	neat.	‘Ach	juh,	sa’n	wike	is	sa	foarby	en	it	
is	fêst	in	leave	jonge.’

Thús	 smyt	 Marije	 har	 tas	 op	 ’e	 flier.	 ‘Wat	 no?’,	 freget	
heit,	 ‘Ik	 tocht	 dy	 is	 yn	 ’e	 wolken	 om’t	 der	 einliks	 sa’n	
útwikselingsstudint	komt!’	‘Ja	en	wat	foar	ien’,	mompelet	
Marije.	‘No,	net	sa	ûnfatsoenlik!	It	is	fêst	in...’
‘Leave	jonge?’,	Marije	lit	har	heit	net	útprate.	‘Sil	allegear	
best,	mar	ik	sykje	ien	dy’t	mei	my	nei	it	skoalfeest	giet.’
‘No,	 ik	 sjoch	 it	 probleem	 net,	 hast	 elkenien	 kin	 better	
dûnsje	 as	 dy	 harkerige	 Fryske	 jonges’,	 seit	 heit	 akelich	
posityf.	 ‘Aaah,	 kinst	 him	 net	 ôfbelje?’,	 besiket	 Marije	
noch.	Mar	heit	 is	net	oer	te	heljen.	 ‘Hast	der	sa	 lang	om	
frege!	En	sa’n	jonge	krijt	net	gau	de	kans	om	nei	it	bûtenlân	
ta	te	gean.	Hy	hat	der	fêst	in	protte	sin	oan	en	do	makkest	
ek	mar	sin!’			

Marije	 tinkt	 de	 rest	 fan	 de	 wike	 allinnich	 mar	 oan	 har	
útfanhûzer.	 Minke,	 út	 har	 klasse,	 hie	 in	 jier	 lyn	 echt	 in	
superleuke	 Amerikaan	 oer	 de	 flier.	 Se	 skypet	 der	 noch	
hast	 alle	 dagen	 mei,	 praat	 no	 Ingelsk	 as	 de	 bêste	 en	 fan	
’t	 simmer	 geane	 se	 sels	 nei	 Amearika	 op	 fakânsje!	 Dat	
like	 Marije	 ek	 wol	 wat:	 sa’n	 stoere,	 knappe,	 leuke	 jonge	
oer	 de	 flier.	 Wêrom	 krijt	 sy	 no	 gjin	 moaie	 Amerikaan	 of	
sjarmante	Frânske	garçon...

Op	 MSN	 ha	 Lisa	 en	 Mai	 Lin	 it	 allinnich	 mar	 oer	 it	
skoalfeest. 
Lisa: Ja Tim, dy kin goed dûnsje. Liket my cool om der mei him hinne 

te gean. Of mei Bart, dêr moat ik altyd sa om laitsje.:-)

Mai Lin: Mariiiijjjjeeeh? Joehoee bisto der ek?

Lisa: Marije tinkt allinnich mar oan har moaie útfanhûzer :-p

Mai Lin: Ja? Komt der in lekker ding by jim sliepen? No wol meinimme 

nei it skoalfeest hear, dy wol ik sjen!!

Marije: Bist gek, dat skoalfeest sla ik oer!

Lisa: Ach, nim ‘m gewoan mei, kin dy it skele! 

Mai Lin: Eeuh sorry hear, ha ik wat mist? Hast dyn útfanhûzer 

googled en falt it tsjin? 

Lisa: Nee, der komt moarn in mongoalske jongeman by Marije, haha! ;-)

Mai Lin: Ja?? Wier? Wow, wat leuk! En dy fleant de heale wrâld foar 

dy oer en dan nimst ‘m net mei nei it skoalfeest?! Dat kin echt net!

Marije: Hoe sa, ik wit net iens wêr’t er wei komt.

Mai Lin: Duh, grapjas út Mongolië fansels!

Marije	krijt	der	in	reade	kleur	fan.	Gau	googelt	se	Mongolië.	
‘Hahahahaaa,	wat	stom!’,	ropt	se	lûd	tsjin	it	byldskerm. 
Marije: Haha, wat bin ik ek in sukkel :-)! Ik moat fuort, tariede foar 

moarn. Doeiiiiii!

Mai Lin: Huh? Marije? Wat is der dan? Hee hallo?!

‘Heit,	 it	 fleantúch	stiet	oan	de	grûn!’	Marije	wiist	nei	de	
ynformaasjebuorden.	Heit	hat	thús	in	boerd	yninoar	set,	
der	stiet	mei	grutte	letters	‘Welcome	Batu’	op.	Hy	triuwt	it	
Marije	yn	’e	hannen.	‘Dêr	is	gate	2,	derhinne,	gau!’

Marije	 is	 senuweftich.	 Se	 hat	 juster	 noch	 fan	 alles	 lêzen	
oer	Mongoalië	en	it	liket	har	mar	in	nuver	lân.	Se	lêze	dêr	
fan	boppe	nei	ûnderen,	lang	net	elkenien	kin	Ingelsk	en	se	
ite	it	leafst	fleis	fan	in	nuver	soart	ko:	in	jak.	Fan	dat	miel	
fûn	Marije	bulten	plaatsjes	op	ynternet.	Oempf,	se	kin	it	
hast	priuwe	as	se	der	oan	werom	tinkt	en	seit	in	bytsje	te	
lûd	‘ieuw,	jak’!	‘Jak?’,	klinkt	it	dan,	‘I	hope	I	don’t	look	like	
a	jak!	Haha,	I’m	Batu.	You	must	be	my	Dutch	family?’	
In	 knappe	 jonge	 mei	 donker	 hier	 en	 sterke	 earms	 stekt	
in	 hân	 nei	 har	 út.	 ‘Ma-Ma-Marije’,	 stammeret	 se	 en	 har	
gesicht	kleuret	yn	ien	kear	fan	wyt	nei	knalread.	
‘Are	you	all	right?’,	klinkt	it	wer	yn	perfekt	Ingelsk.	
Marije	begjint	 te	 laitsjen:	 ‘Yes,	 I	am	all	 right,	or	actually	
I	am	great!	Come,	you	have	to	meet	my	parents.’	Se	 lûkt	
Batu	mei.	 ‘Heit,	sjoch	dit	is	Batu!’	Heit	draait	him	om	en	
sjocht	fan	Marije	nei	Batu	en	werom.	‘Eeuh,	seker	witte?’	
‘No	heit,	doch	net	sa	gek.	Fansels!’
‘O	eeuh,	well,	I’m	da-da-dad’,	stammeret	heit	no.
‘Nice	to	meet	you,	dadadad!’	Batu	skoddet	heit	stevich	de	
hân.	‘Heit,	wat	sjochst	nuver!’	ropt	Marije	fernuvere.	‘Heit	
tocht	dochs	net...,	heit	wit	dochs	wol	dat	Mon...’	‘Ja	eeuh,	
nee,	ja,	fansels!	No,	kom,	gau	nei	Fryslân,	ris	even	sjen	oft	
we	in	goed	miel	foar	dy	jonge	meitsje	kinne.	Boerekoal,	you	
like	that	Batu?’	

WELCOME BATU
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Rihanna sil foar de Britske moadeketen 
River Island in kolleksje foar de 
simmer fan 2013 ûntwerpe. Se kaam 
sels mei it idee by Ben Lewis fan River 
Island. ‘Ik haw altyd al myn eigen 
kolleksje hawwe wollen. River Island 
is foar my de perfekte partner en dat 
ik gearwurkje mei in Britsk bedriuw 
sprekt my ek hiel bot oan.’  Ben Lewis 
kin him hjir fansels hielendal yn fine. 
‘Rihanna is in stylikoan en wy wisten 
daliks dat dit in perfekte match wêze 
soe. Rihanna betinkt alles sels. It 
wurde dus klean dêr’t har fans gek op 
wêze sille.’ 
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Yn de celeb-wrâld wikselest dyn eks 
gewoan gau yn foar in nije leafde. No 
ja, sa wurket it yn alle gefallen foar 
Russell Brand. Russell hat troud west 
mei Katy Perry, mar op de dei dat de 
skieding fan dy twa offisjeel waard, 
kaam ek it berjocht fan Russell’s nije 
lover nei bûten. De komyk giet no mei 
Isabella Brewster. Hoe soe it mei Katy 
wêze? Wy kinne yn alle gefallen oan 
har lêste nûmers hearre dat de skieding 
hiel wat mei har dien hat. Yn har 
teksten is dúdlik har leafdesfertriet te 
hearren, mar ek de krêft om allinnich 
fierder te gean.
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Rihanna sil foar de Britske moadeketen 
River Island in kolleksje foar de 
simmer fan 2013 ûntwerpe. Se kaam 
sels mei it idee by Ben Lewis fan River 
Island. ‘Ik haw altyd al myn eigen 
kolleksje hawwe wollen. River Island 
is foar my de perfekte partner en dat 
ik gearwurkje mei in Britsk bedriuw 
sprekt my ek hiel bot oan.’  Ben Lewis 
kin him hjir fansels hielendal yn fine. 
‘Rihanna is in stylikoan en wy wisten 
daliks dat dit in perfekte match wêze 
soe. Rihanna betinkt alles sels. It 
wurde dus klean dêr’t har fans gek op 
wêze sille.’ 

Sa’t jim miskien wol witte, wurket 
H&M graach mei topdesigners en 
wrâldferneamde muzikanten. Sa 
hawwe ûnder oaren Madonna en 
Versace al klean ûntwurpen foar de 
Sweedske winkelketen. Fan ‘t hjerst 
is de ear oan sjongeres Lana del Rey. 
Jim kenne har fêst wol fan it prachtige 
nûmer ‘Videogames’. Lana hat in hiel 
aparte kleanstyl, mei in soad vintage-
ynfloeden. In moaie frou mei klasse, 
wy binne benijd hokker klean dat 
opsmite sil. Hâld de website fan H&M 
yn ’e gaten!
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Tekst:	A
tsje	de	V

ries

Dichter
 des
Vaderlands!

Fansels	krijst	sa’n	moaie	titel	net	samar.	Joanne	skriuwt	
al	gedichten	sûnt	har	13e.	‘In	learares	op	skoalle	wiisde	
my	 op	 Doe	 Maar	 Dicht	 Maar,	 in	 dichtwedstryd	 foar	
jongerein’,	 fertelt	 Joanne.	 ‘Ik	 stjoerde	 myn	 gedicht	
Tomatensoep	 yn	 en	 einige	 yn	 de	 top	 10.	 Dat	 wie	 in	
ferrassing.	 Ôfrûne	 desimber	 fertelde	 myn	 learares	 oer	
de	 Jonge	 Dichter	 des	 Vaderlands.	 Ik	 ha	 fiif	 gedichten	
ynstjoerd	 en	 krige	 yn	 jannewaris	 in	 mailtsje	 dat	 ik	 by	
de	bêste	15	siet.’	Under	oaren	Twadde	Keamerlid	Frans	
Timmermans	 en	 akteur	 Arie	 Boomsma	 sieten	 yn	 de	
sjuery.

‘Mei	 dy	 15	 jonge	 dichters	 ha	 we	 in	 masterclass	 wykein	
yn	 Delfsyl	 hân.	 Dêr	 learden	 we	 foardragen,	 skriuwen	
en	skrassen.	Oan	de	ein	 fan	 it	wykein	waarden	de	 trije	
finalisten	bekend	makke.	Dêr	siet	ik	by.	Wer	in	ferrassing,	
want	ik	fûn	it	wurk	fan	de	oaren	hiel	goed.	Mar	blykber	
haw	ik	ek	talint.’	De	trije	finalisten	mochten	in	poëzyklip	
meitsje.	Dy	klips	kamen	op	de	website	fan	it	Poëziepaleis,	
dêr	koe	elkenien	stimme.

Stimmen telle
Earst	 koe	 it	 publyk	 op	 de	 website	 sjen	 wa’t	 de	 measte	
stimmen	 hie.	 In	 oare	 finalist,	 in	 famke	 út	 Amsterdam,	
stie	hieltyd	foar.	Joanne:	 ‘Neffens	my	tochten	allinnich	

myn	pake	en	myn	learares	noch	dat	ik	winne	soe…	Doe	
ha	ik	noch	gau	aksje	ûndernaam.	Mei	wat	freondinnen	en	
in	iPad	bin	ik	yn	Grins	de	strjitte	opgien.	Minsken	koene	
sa	direkt	op	strjitte	in	stim	op	my	útbringe.’	De	lêste	wike	
wie	 it	 tal	 stimmen	 net	 mear	 op	 ynternet	 te	 sjen.	 Doe’t	
de	trije	finalisten	op	it	poadium	fan	stedsskouboarch	de	
Oosterpoort	stiene,	wiene	se	dan	ek	hiel	senuweftich!
Joanne:	 ‘De	 ljochten	 yn	 de	 seal	 gongen	 út	 en	 in	 spot	
gong	fan	de	iene	jonge	dichter	nei	de	oare.	Op	my	bleau	
de	spot	úteinlik	stean,	mar	dat	hie	 ik	sels	net	troch.	 Ik	
seach	earst	nei	links,	mar	dêr	stie	it	famke	út	Amsterdam	
yn	it	tsjuster.	En	rjochts	fan	my	stie	de	finaliste	út	Sint-
Jabik	ek	yn	it	tsjuster:	ik	hie	wûn	mei	48%	fan	de	mear	as	
8.500	publyksstimmen!	En	no	bin	ik	dus	de	earste	Jonge	
Dichter	des	Vaderlands,	twa	jier	lang.’	

Drokke tiid
Joanne	hat	it	der	aardich	drok	mei.	Se	twittert	en	hâldt	
Facebook	by.	Ek	wurdt	se	in	soad	frege	foar	ynterviews	en	
foardrachten.	En	se	moat	fjouwer	kear	yn’t	jier	in	gedicht	
skriuwe	 dat	 oanslút	 op	 de	 aktualiteit.	 Joanne:	 ‘Mar	 ik	
skriuw	folle	mear.	Fan	in	writersblock	ha’k	noch	gjin	lêst.	
Ik	 skriuw	 oeral	 oer:	 tomatesop	 en	 appeltaart,	 ik	 fyn	 it	
hielendal	net	dreech	om	in	ûnderwerp	te	finen.’

Tomatensoep
Mijn leven is een bord tomatensoep,
met daarin lettervermicelli.Maar hoe ik ook schep en roer,

met een lepel of een soepstengel,
ik krijg geen woorden en geen zinnen.
Mijn leven is een bord tomatensoep.

Yn Nederlân hawwe wy al jierren in ‘âlde’ Dichter des Vaderlands. In 

deftige titel foar de ambassadeur fan de poëzij. In poëet dus, dy’t soarget 

foar oandacht en entûsjasme foar poëzij. En sels ek gedichten skriuwt, 

mar allinnich as hy him ‘daartoe bewogen voelt’. De ôfrûne jierren 

wienen grutte dichters lykas Gerrit Komrij en Ramsey Nasr Dichter des 

Vaderlands. In sjike titel! Dit jier is der foar it earst ek in Jonge Dichter 

des Vaderlands. Se hyt Joanne Hoekstra, is 17 jier en komt út Lytsewâld.

Joanne is de earste Jonge

•	joannehoekstra.nl•	facebook.com/joanne.hoekstra2
•	twitter.com/joantsje

Een warm stuk appeltaart

Condens was wat mijn moeder noemde,
de mist die op het raam bleef kleven.
Ik had er namen in geschreven
in de mist
Ik had de stad al in gestaard
vanuit het oude zolderraam.
Al depressief gekeken
in de mist.
De warme damp
die de ruit zo mistig maakte.
Ieder hapje appeltaart
vermindert mijn verdriet.
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Ek	Tobias	syn	sussen	Yaslin	en	Marlijn	
drave	hurd.	Tobias	hat	earst	op	fuotbal	
sitten,	 mar	 ûndertusken	 is	 survival	
hielendal	syn	sport.	Tobias:	 ‘Door	mijn	
ouders	 en	 zussen	 weet	 ik	 precies	 wat	
ik	 qua	 training	 moet	 doen	 en	 waar	
ik	 qua	 voeding	 op	 moet	 letten.	 Dat	
is	 wel	 makkelijk.’	 As	 lyts	 jonkje	 gie	
Tobias	 al	 mei	 nei	 de	 survival,	 fertelt	
er.	 ‘Mijn	 ouders	 stonden	 altijd	 op	 het	
survivalparcours	 in	 De	 Knipe	 en	 daar	
was	 ik	 vaak	 de	 hele	 dag	 bij.	 Het	 leek	
me	direct	heel	erg	leuk	om	zelf	te	doen	
en	 toen	 heb	 ik	 samen	 met	 mijn	 vader	
een	keer	een	run	gedaan.	Dat	was	leuk	
en	toen	heb	 ik	 lessen	gevolgd	voor	een	
volgende	run.’

Ydo	de	Vries	fan	Sportferiening	OKC	de	
Knipe	learde	Tobias	de	earste	begjinsels	
fan	 survival.	 ‘Daarna	 heb	 ik	 me	 al	 vrij	
snel	 opgegeven	 voor	 de	 Survivalrun	
in	 De	 Knipe.	 Vervolgens	 ben	 ik	 bij	
Survivalrun	 Vereniging	 Pauwenburg	
gegaan.’

Wat	 fynt	 Tobias	 eins	 sa	 moai	 oan	
survival?	 ‘Ik	 vind	 het	 leuk	 om	 door	 te	
zetten	 en	 mijn	 grenzen	 op	 te	 zoeken.	
Ook	 vind	 ik	 die	 hoogte	 heel	 leuk.	 Dat	
is	 spannend	 en	 geeft	 een	 kick.	 Het	 is	
gewoon	 een	 heel	 uitdagende	 sport.’	
Neist	de	training	by	de	feriening	traint	
Tobias	 regelmjittich	 thús,	 want	 dêr	
hawwe	 se	 ek	 survivalhindernissen.	
‘We	 hebben	 een	 net,	 swingover,	 lusjes,	
apenhang	en	banden.’

Tobias	sit	dit	jier	yn	HAVO	4	
op	OSG	Sevenwolden,	Fedde	
Schurer,	 en	 kombinearret	
syn	 oplieding	 mei	 syn	
sportkarriêre.	 ‘Dat	 is	 soms	
moeilijk,	 maar	 doordat	 ik	
eigenlijk	 mijn	 hele	 leven	
al	 train	 ben	 ik	 het	 ook	 wel	
gewend.	 Ik	 weet	 dat	 ik	 vóór	
een	 training	 mijn	 huiswerk	
moet	 doen,	 want	 ’s	 avonds	
heb	ik	daar	echt	geen	puf	meer	
voor.’	

Tobias	 syn	 ultime	 doel	 is	 it	 heljen	
fan	 de	 heechste	 klasse	 binnen	
de	 survivalsport.	 Tobias:	
‘De	 hoogste	 klasse	 is	 Top	
Survival	 Circuit	 (TSC).	
Het	 lijkt	 me	 hartstikke	
leuk	 om	 daarin	 zo	 ver	
mogelijk	 te	 komen.’	
Dêrfoar	 is	 er	 al	 goed	
op	 wei,	 want	 Tobias	
waard	 yn	 maart	 yn	
Koatstertille	Nederlânsk	
kampioen	yn	syn	klasse:	
JSC	 B	 Heren.	 ‘Het	 was	
daarvoor	 al	 een	 paar	
keer	 net	 niet	 gelukt,	
maar	 in	 maart	 lukte	 het	
wel.	 Ondanks	 dat	 ik	 ook	
wel	 eens	 het	 klassement	
van	 een	 heel	 circuit	 heb	
gewonnen,	 blijft	 dat	 NK	
mijn	 mooiste	 prestatie	 tot	
nu	 toe.	 Dat	 was	 echt	 heel	
bijzonder.’

Survival	 is	 in	 sport	 dêr’t	 je	 in	 protte	 fan	 leare	 kinne,	 fynt	
Tobias.	‘Het	is	goed	voor	je	mentaliteit.’	En	dêrom	soene	oare	
bern	it	neffens	him	ek	gewoan	ris	besykje	moatte.	‘Je	leert	
jezelf	heel	erg	goed	kennen.	Voordat	ik	met	survival	begon,	
gaf	 ik	 veel	 sneller	 op.	 Ik	 heb	 veel	 meer	 zelfvertrouwen	
gekregen	en	weet	nu	dat	ik	gewoon	altijd	door	moet	zetten.	
En	dat	geldt	niet	alleen	voor	sport,	maar	ook	voor	andere	
dingen.’

Begjin	 juny	 wie	 Tobias	 op	 ‘e	 nij	 dielnimmer	 by	 de	
Survivalrun	yn	‘e	Knipe.	Dêr	wêr’t	it	foar	him	allegearre	
begûn.	 Op	 sneon	 wûn	 hy	 by	 	 de	 Heren	 JSC	 B	 en	 op	
snein	rûn	er	it	sirkwy	nochris	by	de	rekreanten	mei	syn	
sus	 Marlijn	 en	 in	 pear	 freonen.	 ‘Ik	 heb	 hele	 sportieve	
vrienden	 en	 ik	 vind	 het	 leuk	 dat	 ze	 op	 deze	 manier	
kennismaken	 met	 de	 sport.	 Zij	 vinden	 het	 ook	 leuk	
dat	 ik	 aan	 survival	 doe.	 Soms	 gaan	 ze	 mee	 naar	 een	
wedstrijd.’	

Tobias	fynt	 it	stoer	dat	syn	sus	ek	oan	survivalruns	
meidocht.	 ‘Bij	 de	 recreanten	 zie	 je	 trouwens	 ook	
steeds	meer	meisjes	die	het	 leuk	vinden	om	mee	te	
doen.	Mijn	zus	doet	mee	bij	de	Dames	JSC	A.	Ze	legt	
een	zwaarder	parcours	af	dan	ik.	Dat	vind	ik	knap	
van	haar.’	Survival	 is	dus	écht	in	sport	foar	stoere	
jonges	én	famkes!

s t o e r e  s p o r t

O p  n e i  d e  h e e c h s t e  k l a s s e

B y  d e  s u r v i v a l r u n f e r i e n i n g

Grinzen ferlizze mei survival

Wolst	mear	ynformaasje	oer	survival	en/of	
survivalferiening	Pauwenburg?	
Sjoch	dan	op:	www.survivalbond.nl
of	www.svpauwenburg.nl

Survivalrun: In striid tsjin de eleminten 

(wetter, kjeld, wyn ensfh.) op in natuerlik 

terrein, wêrby’t hurdrinnend in parkoers ôflein 

wurdt mei hindernissen, dêrby binne ûnder oaren 

krêft, úthâldingsfermogen, technyk, sûplesse en 

trochsettingsfermogen fan grut belang

De 15-jierrige Tobias van der Mei út Sint Jânsgea is grutwurden 

mei sport. Foaral mei hurdrinnen. Syn heit sit al 35 jier yn de 

runningwrâld, as wedstrydatleet en hurdrintrainer. Hy is ek eigener 

fan in running-spesjaalsaak op It Fean. Syn mem docht al sûnt har 

13e oan hurdrinnen en sy wurket ek nochris as sportdiëtiste.  
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Sprekwurden 
In	 hiele	 soad	 Nederlânske	 sprekwurden	hawwe	 har	 roots	 yn	 de	 straffen	 fan	eartiids.	Nei	it	lêzen	fan	it	artikel	snapst	wat	se	echt	betsjutte!	

-	Het	recht	in	eigen	handen	nemen.	-	De	duimschroeven	aandraaien.-	Een	blok	aan	je	been.	-	Het	pispaaltje	zijn.
-	Iemand	brandmerken.-	Iemand	aan	de	schandpaal	nagelen.	

Wa’t tsjintwurdich in misdied begiet, krijt in jildboete, in 

taakstraf of – yn it slimste gefal – in finzenisstraf. Mar hoe wie 

dat eartiids? Hoe waard der doe straft? Yn ien wurd: freeslik! 

Misdied	 en	 straf	 binne	 fan	 alle	 tiden,	
mar	 de	 wize	 wêrop’t	 der	 straft	 waard	
is	 troch	 de	 ieuwen	 hinne	 feroare.	 Om	
te	 begjinnen	 by	 de	 Midsieuwen	 doe’t	
de	 finzenis	 noch	 net	 bestie.	 It	 rjocht	
waard	 doe	 yn	 eigen	 hannen	 nommen.	
Dat	 betsjutte	 dat	 it	 slachtoffer	 of	 de	
famylje	 fan	 it	 slachtoffer	 séls	 wraak	
namen	op	de	dieder.	

Yn it gajool

Yn	 it	begjin	 fan	de	 fjirtjinde	 ieu	kaam	
der	 krityk	 op	 dy	 wize	 fan	 straffen	
omdat	 de	 rûzje	 tusken	 famyljes	 dan	
hiel	 lang	 trochgean	 koe.	 Dêrom	
waarden	 der	 lytse	 finzenissen	 boud.	
Mar	 dy	 finzenis,	 dêr	 sieten	 de	 dieders	
net	harren	straf	út.	 It	wie	 it	plak	dêr’t	
fertochten	wachtsje	moasten	op	harren	
straf.	 En	 dat	 wachtsjen	 wie	 net	 leuk!	
Asto	 earm	 wiest,	 dan	 kaamst	 yn	 it	
gajool.	Dêr	wie	it	kâld	en	tsjuster	en	der	
sieten	 faaks	 meardere	 finzenen,	 soms	
wol	fyftjin.	Do	kinst	dy	foarstelle	dat	it	
yn	it	gajool	hiel	krap	wie	en	ferskriklik	
stonk.	

Om	 sa	 gau	 mooglik	 straffe	 te	 kinnen,	
wie	 it	 fan	 belang	 dat	 de	 dieder	 gau	
bekende.	 De	 measten	 dienen	 dat	 ek,	
want	 oars	 soenen	 se	 martele	 wurde	
troch	de	beul*.	De	meast	foarkommende	
technyk	 foar	 dat	 marteljen	 wie	 yn	 de	
Midsieuwen	 de	 pinebank.	 De	 dieder	
waard	 op	 in	 bank	 fêstmakke	 en	 út	
elkoar	 lutsen.	 In	 oare	 marteltechnyk	

wie	 de	 tommeskroef.	 De	 fertochte	
moast	 syn	 tomme	 tusken	 twa	 houten	
of	 metalen	 platen	 hâlde	 dy’t	 hieltyd	
strakker	 oanlutsen	 waarden.	 Troch	 de	
pine	joech	de	fertochte	faak	gau	ta	dat	
hy	skuldich	wie.	

Soarten straffen

As	de	dieder	syn	straf	bekende,	krige	hy	fan	de	rjochter	syn	
straf	oplein.	Der	wiene	ferskate	straffen	dy’tsto	krije	koest.	

Jildboete

De	jildboete	wie	in	ekstra	straf	boppe-op	in	oare	straf.	
Foaral	 minsken	 dy’t	 immen	 sear	 dien	 hiene,	 krigen	
sa’n	boete.

Skandestraf

Dizze	straf	(meastal	jûn	oan	bedragers,	bûsehifkers	en	
biddelers)	waard	yn	it	iepenbier	útfierd.	Misdiedigers	
waarden	op	in	skandeblok	setten	of	oan	in	skandepeal	
fêstbûn.	Eltse	foarbygonger	dy’t	der	sin	oan	hie	mocht	
de	dieder	bekûgelje.	Net	mei	aaien	of	ferotte	tomaten,	
mar	 mei	 deade	 ratten	 en	 hynstepoep!	 Der	 waard	 ek	
faak	tsjin	de	dieder	oanpisse,	 fandêr	de	útdrukking:	
het	pispaaltje	zijn.	

Liifstraffen

By	liifstraffen	waard	de	fertochte	sear	dien.	Symbolyk	
wie	 dêrby	 belangryk.	 Do	 moastest	 oan	 de	 straf	 sjen	
kinne	wat	de	misdieder	dien	hie.	Sa	waard	by	stellerij	
de	hân	ôfhakke,	om’t	dy	brûkt	waard	om	te	stellen.	
Asto	falsk	spile	hiest	by	 in	spultsje,	waard	dyn	each	
útsnijd.	 En	 asto	 raar	 oer	 God	 praat	 hiest,	 waard	 de	
tonge	derôf	snijd.	

Ferbanning

By	ferbanning	moast	de	dieder	foar	langere	tiid	de	stêd	
of	it	doarp	út.	Hy	mocht	him	net	wer	sjen	litte.	Faak	
waarden	dieders,	 foardat	se	ôfsetten,	brânmerke.	Sa	
koene	minsken	yn	oare	stêden	sjen	dat	it	kriminelen	
wiene.	

Tichthuzen

Tichthuzen	 (tuchthuizen)	 wiene	 bedoeld	 foar	 minsken	 dy’t	
meardere	kearen	yn	de	fout	gien	wiene.	De	rjochters	woene	
har	mei	dizze	straf	dissipline	bybringe.	Yn	it	tichthûs	waarden	
de	dieders	mei	strange	hân	op	‘e	nij	opfieden.	

Deastraf

De	swierste	straf	dy’t	in	misdieder	krije	koe	wie	de	deastraf.	
Dit	barde	faak	yn	it	iepenbier	om	minsken	ôf	te	skrikken.	It	
wie	dus	 in	warskôging.	 Dieders	krigen	de	deastraf	bygelyks	
foar	 moard,	 brânstichting	 of	 herheljende	 stellerij.	 Typyske	
foarbylden	 fan	 deastraf	 wiene	 ferbaarne,	 in	 nekke-	 of	
rêchskot,	 ophingje	 en	 de	 guillotine.	 Yn	 1870	 waarden	 de	
deastraf,	de	liifstraffen	en	it	marteljen	yn	Nederlân	ôfskaft.

* Wa wie de beul?
Alle	straffen	yn	dit	artikel,	waarden	útfierd	troch	de	beul.	Tusken	1300	en	1850	
wie	dit	in	offisjeel	en	belangryk	berop.	It	waard	fan	heit	op	soan	trochjûn.	In	
moai	berop	wie	it	seker	net.	It	folk		behannele	de	beul	en	syn	famylje	as	útskot.	
Net	ien	woe	freonen	mei	him	wêze.	It	wie	foar	de	beul	belangryk	dat	hy	syn	
wurk	goed	útfierde,	want	oars	waard	it	folk	lilk	op	him.	Der	is	in	gefal	bekend	
dat	de	beul	syn	eigen	holle	der	ôfhakke	waard	om’t	dat	by	de	feroardielde	net	
yn	ien	kear	slagge	wie.	

Wolsto	noch	mear	witte	oer	misdied	en	straf?	Gean	nei	Museum	de	Gevangenpoort	yn	Den	Haag.	www.gevangenpoort.nl
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De keamer dêr’ t dieders 

opsletten waarden

De gong dy ‘t fertochten 

nei it gajool liedt



nynke Vriesema (15), sigerswâld

Ha,	doch	my	mar	in	meet	&	greet	mei	Justin	Bieber!	

Ik	 bin	 echt	 in	 superfan	 fan	 him.	 Justin	 komt	 út	

Kanada	en	is	bekend	wurden	troch	YouTube.	Doe’t	

er	 yn	 Nederlân	 wie,	 ha	 ik	 nei	 syn	 konsert	 west.	

Dat	wie	machtich!	Ik	soe	in	folgjende	kear	graach	wer	wolle.	

Justin	Bieber	syn	nije	album	‘Believe’	kaam	op	19	juny	út.	

Dat	ha’k	doe	fuort	kocht.	As	ik	him	moetsje	mocht,	soe	ik	

him	ris	in	kear	goed	oankrûpe!		

Annet Mekenkamp (12), Haulerwyk

Ik	bin	in	grutte	fan	fan	Harry	Styles.	Harry	Styles	sit	yn	de	

band	One	Direction.	Sy	sjonge.	Harren	moaiste	ferske	fyn	ik	

What	Makes	You	Beautiful.	Oare	ferskes	fan	harren	binne:	

One	 Thing	 en	 More	 Than	 This.Ik	 soe	 in	 moeting	 mei	 him	

echt	fantastysk	fine.	Miskien	mei	ik	dan	wol	in	ferske	mei	

him	sjonge.	Ik	hâld	sels	nammentlik	ek	fan	sjongen.	Ik	soe	

myn	sus	freegje	om	mei	nei	de	meet	&	greet.	Sy	is	ek	gek	op	

Harry	Styles.	En	fansels	gun	ik	it	har	ek	om	him	te	moetsjen.			

sarah jager (15), Haulerwyk

Adele	 is	echt	de	bêste	sjongeres	fan	 ‘e	wrâld.	

Teminsten	dat	fyn	ik.	Se	hat	in	unike	stim	en	

kin	echt	hiel	moai	sjonge.	Har	nûmers	binne	

ek	allegearre	like	spektakulêr.	It	liket	my	dan	

ek	hielendal	te	gek	om	har	te	moetsjen	en	fan	

alles	oan	har	te	freegjen.	Ik	bin	bygelyks	hiel	

benijd	fan	wa’t	sy	fan	is	en	watfoar	nûmer	se	

it	 leafst	 sjongt.	 Ek	 soe	 ik	 graach	 witte	 wolle	

hoe	lang	se	noch	trochgiet	mei	sjongen	en	wat	

se	 nei	 har	 sjongkarriêre	 dwaan	 wol.	 Genôch	

fragen	dus,	no	noch	in	meet	&	greet!

jeen de Vries (14), Waskemar

Ik	soe	graach	in	meet	&	greet	ha	wolle	mei	Kiefer	Sutherland.	Hy	is	in	hiel	goede	akteur	en	spilet	yn	de	

televyzjesearje	‘24’.	Dat	is	in	Amerikaanske	searje.	De	fragen	dy’t	ik	him	stelle	soe,	binne:	Hoe	âld	wiene	

jo	doe’t	jo	begûn	binne	mei	aktearjen?	Fierder	soe	ik	witte	wolle	wat	hy	wurde	woe	doe’t	er	like	âld	wie	

as	my.	Ik	bin	ek	benijd	oft	der	noch	mear	seizoenen	fan	‘24’	komme.	Dat	soe	ik	super	fine!	Myn	heit	

trouwens	ek,	want	hy	is	ek	fan!			

18 1918 19

Doch my mar 

in meet & greet mei… 



Angry Birds attraksjepark
De	lilke	fûgels	ha	sûnt	juny	2012	harren	eigen	attraksjepark!	It	park	yn	de	Finske	
stêd	 Tampere	 hat	 tolve	 attraksjes,	 ûnder	 oaren	 in	 draaimûne,	 klimmuorre,	
fjoertoer,	avontoerenparkoers	en	in	achtbaan.	Ek	de	yttintsjes	en	de	kadowinkel	
binne	yn	it	Angry	Birds	tema.	Gamebedriuw	Rovio,	de	ûntwikkeler	fan	Angry	
Birds,	lit	it	hjir	net	by.	It	bedriuw	hat	plannen	foar	noch	in	attraksjepark.	Dat	
soe	yn	de	Sjineeske	 stêd	Haining	 komme	moatte.	 Rovio	hat	ek	goed	nijs	 foar	
consolespilers:	der	komt	in	consoleferzje	fan	Angry	Birds.	Watfoar	games	foar	
de	console	makke	wurde,	is	ûnbekend,	mar	se	soene	fan	‘t	hjerst	al	útkomme!

Facebook ûnder de 13?
Facebook	tinkt	deroer	om	de	leeftiidsgrins	oan	te	passen.	Dêrtroch	soe	it	
mooglik	wurde	dat	ek	jongeren	ûnder	de	13	jier	in	akkount	oanmeitsje	kinne.	
Dat	is	oant	no	ta	ferbean.	Der	binne	in	hiel	soad	jongeren	dy’t	har	dêr	net	
oan	hâlde.	Sy	melde	har	dochs	oan	op	Facebook	en	folje	by	‘leeftiid’	gewoan	
yn	dat	se	13	jier	binne.	Facebook	hat	in	leeftiidsgrins	omdat	bern	ûnder	de	
13	 jier	neffens	de	Amerikaanske	wet	net	op	sosjale	netwurken	meie.	It	 is	
ûnbekend	oft	Facebook	de	minimum-leeftiid	fan	13	ek	yn	Nederlân	ôfskaffe	
wol.	Neffens	de	Nederlânske	privacywetjouwing	moatte	jongeren	ûnder	de	
16	jier	altyd	tastimming	freegje	oan	harren	âlders.
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Wetterticht hoeske foar smartphones
Swimme	yn	‘e	see,	sânhappe	op	it	strân	of	skyë	yn	‘e	snie.	Watst	ek	dochst,	dyn	djoere	
smartphone	giet	oeral	mei	hinne.	Mar…	in	mobyltsje	kin	net	sa	goed	oer	sân	en	snie.	
Lit	 stean	 wetter!	 Wy	 fan	 de	 F-terside	 hawwe	 de	 oplossing:	 in	 telefoanhoeske	 fan	
OverBoard.	De	hoes	hat	in	gefoelich	skerm	dêr’tsto	gewoan	trochhinne	type	kinst.	Der	
sit	ek	in	oansluting	foar	earkes	yn,	dus	do	kinst	op	it	strân	gewoan	nei	dyn	favo	muzyk	
harkje.	 Sels	 ûnder	 wetter	 bliuwt	 dyn	 mobyl	 droech.	 Ideaal	 foar	 moaie	 ûnder-wetter-
foto’s	of	–filmkes.	Trouwens,	de	hoes	is	ek	geskikt	foar	dyn	iPod.

Lady Gaga goes Nederlân
It	is	hast	safier:	Lady	Gaga	komt	nei	Nederlân!	De	Amerikaanske	sjongeres	stiet	op	17	
en	 18	 septimber	 yn	 de	 nije	 konserthal	 Ziggo	 Dome	 yn	 Amsterdam.	 Har	 Europeeske	
toer	 –	 dy’t	 yn	 augustus	 begûn	 yn	 Bulgarije	 -	 hyt	 The	 Born	 This	 Way	 Ball.	 La	 Gaga	 is	
hiel	 entûsjast	 oer	 it	 konsert.	 Neffens	 har	 is	 de	 show	 in	 eksploazje	 fan	 leafde.	 Wy	 fan	
de	F-terside	sille	nei	it	konsert	ta	en	meitsje	foar	LinKk	2	in	ferslach.	Ris	sjen	watfoar	
eksintrike	acts	Gaga	no	wer	bringt.	Put	your	paws	up!		

Kin Carice ek sjonge?
Dat	se	aktearje	kin	wisten	wy	al	lang.	Mar	sjonge?	Kin	Carice	van	Houten	
dat	ek?	Se	besiket	it	yn	elk	gefal	wol,	want	har	debútalbum	kin	elk	momint	
ferskine.	Do	kenst	 Carice	 wierskynlik	 fan	de	 films	Minoes,	 Zwartboek	 of	
Komt	een	vrouw	bij	de	dokter.	No	sil	se	dus	ek	sjonge.	De	aktrise	is	grutsk	
op	 har	 earste	 CD.	 ‘Het	 maken	 van	 dit	 album	 is	 één	 van	 de	 mooiste	 en	
bevrijdendste	 ervaringen	 uit	 mijn	 leven’,	 seit	 Carice.	 ‘Door	 zelf	 liedjes	 te	
schrijven	en	te	werken	met	geweldige	muzikanten	heb	ik	een	ander	gebied	
van	mijn	creativiteit	aan	kunnen	boren.’	Wy	binne	benijd...


