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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 fan de 
digitale metoade Searje 36.
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Watfoar games spilesto? Hjirby de 
top 3 fan de meast spile games yn 
2020 (12 oant18 jier).   
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Ha LinKk-lêzer!
Kommunikaasje. Dat is it tema fan dizze LinKk. En kommuni-
kaasje is oeral. Sterker noch, wy wurde oerladen mei media-
boad skippen. Op ynternet, op telefyzje, op ‘e radio, mar ek fia 
folders, bushokjes en plestik bekerkes op skoalle. Reklame-
makkers gripe alles oan om ús te berikken. En tsjintwur-
dich dogge de grutte ynternetbedriuwen der noch in skepke 
boppe-op. Yn de Netflixdokumintêre ‘The Social Dilemma’ 
fertelle âld-meiwurkers fan Instagram, Pinterest en Twitter 
hoe’t sokke bedriuwen derfoar soargje dat wy ferslave 
reitsje oan sosjale media. Net te leauwen! Mear 
hjiroer op side 16.  

Quote keunst is ek in manier fan kom muni-
kaasje. Op muorren, skriften of Insta-
gram, oeral komst koarte teksten tsjin. It 
knappe oan sokke teksten is dat se dy oan 
it tinken sette. Se binne grappich, serieus 
of konfrontearjend. En wy sjogge ek hieltyd 
mear quote keunst yn it Frysk, sjoch mar op 
side 14. In moaie trend! 

Hoi!
Marrit de Schiffart

Hasto muzikaal talint? Kinsto sjonge? Gitaar spylje? Of hasto in 
band? Dan binne wy op syk nei dy! De Voice fan Fryslân SjONG komt 
der wer oan. Meidwaan oan SjONG is ien grut aventoer. Stel dy foar… 
In profesjonele fideoclip, muzikale help fan bekende artysten, in 
workshopjûn, optrede yn Neushoorn, muzikale freonen opdwaan... 
SjONG hat it allegearre. 
 
SjONG is it Frysktalige sjongfestival foar jongeren fan 12 oant en mei 
18 jier. By SjONG skriuwst in Frysktalige tekst op in besteande hit. 
Dêrmei dochst audysje, mei ‘live’-begelieding of mei in karaokebân. 
Sitsto by de finalisten? Dan meist dyn nûmer foar it fuotljocht 

bringe yn Neushoorn. 

Scrunchie

folgje LinKk magazine online
.tv

Linkke sakenLinkke sakenLinkke sakenLinkke saken

Scrunchies, se binne hielendal hip. En der is no ek in 
Fryslân-scrunchie. Is dat net in leuk krystkadootsje? Der 
binne twa ferskillenden: ien mei grutte pompeblêden en 
ien mei wat lytsere. Foar mar twa euro te bestellen fia de 
websjop fan de Afûk.  

Oant SjONG?!
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Kevin Bakker docht it

Muzyk útbringe mei wrâld-dj’sMuzyk útbringe mei wrâld-dj’s
Tekst: G

jaldau Sijtsm
a

Op superjonge leeftiid 

muzyk útbringe mei 

wrâldferneamde dj’s. Net 

elkenien kin sizze 

dat er dat berikt 

hat. De 23-jierrige 

Kevin Bakker fan 

De Jouwer wol. 

Hy hat meiwurke 

oan it nûmer 

Bam Bam fan de 

Amerikaanske dj-

groep Major Lazer.

Kevin begûn al jong mei it meitsjen fan muzyk. Nei 
syn middelbere skoalle besleat hy de oplieding D’Drive 
yn Neushoorn yn Ljouwert te dwaan. Jûns trede dêr 
artysten op, mar oerdeis binne de sealen, studio’s en 
produksjeromten it poadium foar mbû-studinten dy’t 
it meitsje wolle yn de kreative yndustry. En makke hat 
Kevin it absolút!

Yn 2015 moetet Kevin de Grinzer Allimar Maduro, mei 
wa’t hy it dj-duo Tribal Kush begjint. Se geane beide 
oan ’e slach as ghost producer foar ferneamde artysten. 
Se meitsje, sa’t se it sels omskriuwe, Tropical Bass: in 
miks fan afro-karibyske muzyk en Nederlânske EDM 
(electronic dance music). 

Major lazor

tribal kush

Major Lazor
Kevin skreau al langer 
muzyk foar (Súd-)Ameri-
kaanske artysten. Bam 
Bam waard oppikt troch 
de manlju fan Major Lazer, 
dêr’t ek de ferneamde 
dj Diplo by heart. Kevin 
en Allimar wurken mei 
oan sawol de produksje as it 
skriuwen fan de track. Grappich 
feitsje: Kevin skreau de muzyk 
gewoan thús, oan ‘e keukentafel. Bam 
Bam wie al in pear jier klear, mar ferskynde no 

pas op it nije album fan Major Lazer: Music is the 
Weapon. It nûmer sloech fuortendaliks oan. Yn noch 

gjin twa wiken tiid wie it al mear as 200.000 kear 
belústere. Kinst it dy foarstelle: tropyske muzyk fan 
grutte Amerikaanske artysten, mar gewoan makke op 
De Jouwer!

Kânsen yn Amearika
Hoewol’t Kevin syn namme te finen is by de credits fan 
Bam Bam op Spotify, wurket hy dochs benammen op ’e 
achtergrûn. Foar Kevin betsjut dat gjin trochbraak by 
it grutte publyk, mar it leveret wol in hiel soad kânsen 
op yn ’e muzykwrâld fan de Feriene Steaten. Kevin hie 
in reis nei dat lân pland om dêr de studio yn te dûken, 
mar it koroanafirus stuts dêr in stokje foar. It plan is 
no dus om yn ’e takomst dochs noch nei it lân ta te 
gean.

It skriuwen foar oare artysten giet dus as in spear. 
Undertusken steane Kevin en Allimar mei Tribal 
Kush ûnder ferskate labels. De ôfrûne jierren socht it 
duo sels ek mear it poadium op. Sa lieten se harren 
tropyske lûden hearre yn klups en op festivals. Harren 
track Call the Police is al hast twa miljoen kear beharke 
op streamingstsjinst Spotify. Ek it nûmer Muevelo 
docht it goed, mei hast in miljoen streams. Mar dêr 
hâldt it net op. Der is ek krekt nije muzyk útbrocht. 
Tribal Kush produsearre en skreau mei oan it nûmer 
Wellou Tanks, songen troch Dylan Dos Santos. Ek dat 
nûmer is yn koarte tiid al sa’n 10.000 kear beharke. 

Noch mar 23 jier, en net te stopjen! En dit sil grif net it 
lêste wêze wat wy fan Kevin hearre sille! 



Tekst: Froukje Sijtsm
a 

Influencers, dêr hast miskien wolris fan heard. Anna Nooshin, 

Enzo Knol of Nikki Tutorials: populêre jongeren dy’t harsels 

yn ’e merk sette mei hippe of grappige foto’s en filmkes. Dêr 

fertsjinje se - mei tank oan tûzenen folgers - in soad jild 

mei. Anna, Enzo en Nikki binne echt, mar der binne ek 

‘nepfluencers’: minsken of sels nepminsken

 dy’t har foardogge as influencer.

De nepfluencer:
Wat is dat no wer?

De sosjale media binne leuk. Kinst der mei 
yn kontakt bliuwe mei dyn freonen, mar 
ûnderwilens krijst bewust en ûnbewust in hiel 
soad kommersjele advertinsjes mei. Bygelyks 
troch influencers dy’tsto folgest. Want influencers 
drage klean, skuon of make-up fan bepaalde 
merken, yn ’e hoop datsto dy keapje silst. 

Software modellen
Bedriuwen hawwe dat ek yn ‘e gaten. En dus skeakelje sy 
influencers yn om harren produkten te promoatsjen. Dat dogge 
se net allinne mei echte influencers, mar ek mei modellen. Dy 
‘nepfluencers’ diele neat oer harren echte ik, mar allinne in 
byld wat sy dy leauwe litte wolle. It is sels sa datst op sosjale 

media ek minsken tsjinkomst dy’t hielendal 
net besteane. Nepminsken dus. Sykje 

mar ris op ‘Shudu’ of ‘Lil Miquela’. 
Dat binne computer generated 

imagery modellen. Minsken 
makke troch kompjûters 

dus. En dy hawwe ek 
noch ynfloed op echte 
minsken.  

Underbúkgefoel
De 15-jierrige Kyra Ocalia sit yn ‘e fjirde klasse fan de mavo 
fan it Bornego College op It Hearrenfean. Fan nepfluencers 
hat se noch noait heard. ‘Nee, dat ken ik helemaal niet. Van 
influencers heb ik natuurlijk wel gehoord.’ Op de basisskoalle 
en yn it earste jier fan har middelbere skoalle folge se bygelyks 
influencer Dylan Haegens. Kyra sit in soad op Instagram en 
YouTube, mar is har der bewust fan dat influencers in soad 
jild fertsjinje mei harren sosjale mediakanalen. ‘Ik volg ze 
daarom ook niet meer. Eerlijk gezegd vind ik ze ook niet zo 
interessant en ik volg sowieso geen onbekenden, dus ik ben 
geen prooi voor nepfluencers.’ Har heit en mem warskôgje 

Kyra en har sus en broers ek foar de gefaren fan sosjale 
media. ‘Ze zeggen dat ik mijn onderbuikgevoel serieus 
moet nemen. Als iets niet goed voelt, niet doen.’
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De wyn helle oan en skomjende weagen 
sloegen op it strân fan Skylge. Brecht 
siet heech op it dún en geniete. Yn it 
Fly, tusken Skylge en Flylân, lei de 
Nederlânske keapfardijfloat foar anker. 
Hast twahûndert skippen, klear om 
nei de Eastsee te farren. As Brecht har 
eagen ta streepkes knypte, koe se yn 
‘e fierte minsken op it dek omstappen 
sjen. ‘Krekt lytse eamelersnestjes mei 
tûzenen eamelers,’ tocht se.

Doe foel har each op wat oars. Lytse 
stipkes oan ‘e kym. Earst ien, doe twa en 
hieltyd mear. De stipkes kamen tichter 
by en feroaren stadichoan yn skippen. 
Ingelske skippen! By de Hollânske float 
hearske sichtber panyk. Brecht hearde 
baltende manljusstimmen. Hjir wie wat 
goed mis, se sieten as rotten yn ’e fal. 
Ut de foarste Ingelske skippen kaam 
reek, tsjokke grize plommen. Doe’t se 
de Hollânske float berikten, sloegen de 
flammen om de mêst. It iene nei it oare 
skip fette flam. ‘De Ingelsken stekke 
ús float yn ‘e brân!’ realisearre Brecht 
harsels skrokken. It oranje skynsel fan 
de ûndergeande sinne wie no ien mei 
it ljocht fan it fjoer. De wrâld stie yn 
brân en it wetter baarnde! Fan it eilân 
ôf klonken de needklokken al, dit wie in 

ramp! ‘Wat ha wy no oan dy 
Michiel de Ruyter. Altyd yn Hollân 
oan it harsenskrabjen wylst er syn 
folk beskermje moat, weardeleaze 
fint,’ tocht se lûdop.

It wie in nuvere nacht op Skylge. Mins-
ken wiene deabenaud en de rook fan 
teskroeid hout, tarre en fleis wie net te 
hurdzjen. Elkenien hie de wichtichste 
dingen byinoar pakt en by it earste ljocht 
en by leech wetter begûn de úttocht. In 
lange stoet minsken ploetere troch it 
slyk, op wei nei Harns. Der wie dy iere 
moarn lykwols ien dy’t de oare kant op 
rûn, rjochting it doarp West-Skylge. 
Yn de tichte dize like it in âld wyfke te 
wêzen mei in kromme rêch en in doek 
om ‘e holle.

It wyfke wie krekt foarby it tsjerkhôf 
fan Stryp, dêr’t de grêfstiennen mânske 
keardels liken yn de mist fan de moarn, 
doe’t sy yn ‘e fierte Ingelske stimmen 
hearde en de earste flammen 
oprizen seach út it doarp wei. 
It wyfke bleau stean en de 
stimmen kamen tichter 
by. Doe’t de Ingelske 
soldaten har seagen 
bleaune se stean, 
de gewearen klear 

om te 
sjitten. ‘What is over 

there?’ frege de oanfierder en wiisde 
mei de finger nei de sylhûetten fan de 
grêfstiennen. It froutsje antwurde mei 
in izich heldere stim ‘Dêr…? Dêr steane 
hûnderten, mar lizze tûzenen!’ De 
Ingelsman hie har blykber ferstien en 
kearde skrokken om. ‘Retreat!’ rôp er 
tsjin syn soldaten ‘There are hundreds, 
even thousands of Dutch soldiers ahead!’

Brecht har plan wie slagge. West-Skylge 
baarnde, op de Brandaris en de tsjerke 
nei, hielendal ôf mar de rest fan it eilân 
wie fan it fjoer en de plondering rêden… 
troch in lyts wyfke!

Fjoersee

‘ecth wier’‘ecth wier’‘echt wier’‘echt wier’

Echt wier! Yn augustus 1666 stutsen de 

Ingelsken 150 skippen en it hiele doarp 

West-Skylge yn brân. Mear as 2000 

minsken kamen om. Op Skylge stiet 

noch altyd in stânbyld fan it Stryper 

Wyfke. 

Wurdlist
Weagen – Golven
Eamelers – Mieren
Kym – Horizon
Tsjok – dik
Harsenskrabje – Diep nadenken
Rook – geur

Tekst: A
ant Jelle Soepboer

Der komme nije regels foar influencers. 

Ynkoarten meie se gjin produkten mear 

oanpriizgje en dêrfoar betelle wurde. As 

se wol sponsore produkten yn byld 

bringe, moatte se derby fermelde dat se 

reklame meitsje.

Kyra

Lil Miquela

Shudu
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Tekst: A
te G

rypstra

KONTAKT!

koart ferhaalkoart ferhaalkoart ferhaalkoart ferhaal

‘Jonges!’ 
foeteret Meike as 

de bel giet en se einlik 
(einlik!) it wiskundelokaal 

út meie. ‘Knappe jonges, 
sportive jonges, of jonges mei in goed 

stel harsens. Watfoar jonges dan ek … 
men kin der werklik hielendal neat mei!’ 
‘Do hast gelyk,’ seit Janna, Meike har bêste 
freondinne, wylst se besiket har 

skrift yn har fierste folle 
rêchsek te triuwen. 

‘Jonges binne no ienkear 
yn ’e regel like ûnnoazel as 

dat se lang binne. Dat seit ús mem teminsten 
altyd. En frjemd genôch is ús heit dat noch mei har iens ek. 
Myn beide broerkes tinke der fansels wat oars oer, mar …’

Meike, dy’t al in eintsje de gong op rûn is, draait har mei in 
djippe sucht om, set in hân yn ’e side en seit: ‘Wat de hiele 

famylje Dykstra der by jimme thús fan fynt, kin my wier net 
folle skele, Janna. As ik it oer “jonges” ha, dan haw ik it eins 

allinne mar oer de iennige jonge dy’t derta docht … En dy is 
frij lang yndie, mar beslist net ûnnoazel, sa’tst witst.’

‘No, dat kinst wol sizze ja, mei dat vwo-advys fan him. 
Tim Jongsma. Tsjongejongejongsma. 

“Tûke bûke”, soe ús mem wol sizze. 
Sommige minsken hawwe ek echt alles 
mei: moai oan ’e lingte, brede skouders, 

prachtich bosk krollen, strak kon …’

‘Ja, ho mar wer. Hast it wol oer myn 
soon-to-be-ferkearing, hin?’ seit 

Meike mei in pear gleone eagen.
‘Allinne wol in bytsje skande dat 

Timmy-boy dat sels noch 
net wit, hin?’ antwurdet 

Janna glimkjend.
‘As oft ik dêr net alles, 

mar dan ek werklik 
álles, oan doch!’
‘Dat wit ik ommers 

wol, leave? Ik sjoch 
dochs alle dagen 
wer hoe’tsto dy in 
slach yn ’e rûnte 
wurkest om ek 
mar in hiel lyts 
bytsje fan syn 

oandacht op dy 
te fêstigjen?’

‘Dat woe ik 
mar sizze! Niis ek 

wer. Doch ik alle 
muoite om in briefke 
syn kant op te krijen … 

negearret er it folslein. Woe 
it net iens eefkes fan Maarten 

oannimme, doe’t dy him op it skouder tikke.’
‘Tsja,’ antwurdet Janna, wylst se de brede 

stiennen trep ôf rinne, op wei nei de kantine. ‘It 
waard dêrnei fansels in bytsje awkward doe’t Steenhuizen 

it briefke út Maarten syn hân skuorde, iepentearde en it 
oe sa moai ynkleure hertsje mei de letter M seach …’

‘De M fan Meike natuerlik!’
‘Mar oan Steenhuizen syn oan it plafond oplutsen 

wynbrauwen te sjen, tocht dy dat it om in leafdesferklearring 
fan Maarten oan Tim gie.’

‘Wat der allegear yn dat wazige brein 
fan ús wiskundedosint 
omgiet, kin my echt 

gjin fluit skele. Myn 
briefke mei dat 

alderprachtichste 
hertsje, dêr’t 

ik yndie myn 
stjonkende 

bêst op dien 
hie, belâne yn 

’e papierbak en, 
wat noch fólle 

slimmer is, Tim 
bleau allinne mar 

oer syn skrift 
mei fierstente 
yngewikkelde 
sommen hinne 

bûgd sitten.’
‘Hm. Neffens 
my hat er der 

yndie neat fan 
meikrigen,’ 

antwurdet Janna. 
Se blaast in 

lange hier út it 
gesicht wei en 
triuwt de 

kantinedoar 
in eintsje iepen.

Meike fisket ûnderwyls har 
bôlebakje út ’e skoaltas. ‘Sa. Earst in broadsje. O nee, 

wachtsje. Ik ha myn lêste niis foar wiskunde al opkôge. No 
ja, sa’t ik al sei: jonges … kinst der echt neat mei. Kompleet net te 

berikken. Libje folslein yn harren eigen bubbels. Allinne yn ‘e oertiid wie it miskien 
oars. Giene se teminsten noch op jacht en sa.’

‘Ferjitst even dat se doe de froulju mei 
in stik hout op ’e kop om huften en se 
nei harren grotten ta sleepten.’

‘Krekt! Dát wiene nochris tiden! Miskien 
soene wy soks hjoed-de-dei ris 

omkeare moatte. Tim moat 
mar ris in bêste tik fan my op 
dat moaie kopke fan him ha …’ 

‘Ha! Dan soe er éinlik ris 
fan dyn bestean op ’e hichte 

wêze. Hee, moatst sjen. 
Dêr stiet er. By syn maten.’

‘Koptelefoan op. Wat swipe op syn 
iPhone. Alwer kompleet ûnberikber dus.’ 

Meike stoareaget nei it lege bôlebakje 
yn har hân. ‘Sil ik him oars dizze ris tsjin 

’e holle goaie?’ freget se mei in fyn glimke.
Janna laket. ‘Us heit seit altyd dat yn leafde en oarloch 

alles tastien is. Mar neffens my doarst dat écht net!’
‘O nee? Moatsto ris goed oplette. Ien … twa …’

>> >>

>>

>>



Fette trúks mei in bal

Freestyler Finn Freestyler Finn Finn fuotballet al fan jongs ôf oan by VV St.-Anna en 
spilet ûndertusken by JO19. ‘Als klein kind had ik altijd 

al een bal bij me. Toen ik ongeveer 7 jaar was, ging ik 
in een team spelen.’ Fiif jier lyn seach Finn foar it 

earst in filmke fan freestyle fuotbal op You-
Tube. Hy woe it fuort sels besykje. ‘Tech-

niek was altijd wel mijn ding,’ fertelt 
Finn. ‘In het veld deed ik ook vaak 

trucjes, dat vond ik leuk. Ik denk 
dat ik daardoor aanleg heb voor 

het freestylen.’

Fuotbal is in 
t e a m s p or t 
en freestyle 

dochst allinne. 
Wat fynt Finn 

leuker? ‘Op dit mo-
ment doe ik het nog allebei, 
maar ik denk dat freestylen 
mij beter ligt. Tijdens een 

freestyle-battle hangt alles van 
mezelf af. Ik moet het doen en 

niemand anders. Bij voetbal kun 
je zelf weleens niet goed hebben 

gespeeld en dan toch een wed-
strijd winnen. Als het bij freestylen 

niet lukt, dan verlies je gewoon.’ Finn 
traint sa’n fjouwer oant fiif dagen yn 

’e wike om better te wurden. ‘Ik heb 
periodes gehad dat ik dagelijks aan 

het trainen was, maar daar werd 
ik uiteindelijk niet beter van. Het 

is belangrijk om ook je rust te 
nemen.’

Urban community
Krekt lykas freerunning, BMX en 

skateboarden (tsjek ek it Sportpor-
tret yn de foarige LinKk!) is freestyle 
fuotbal in urban sport. 
‘Dat zijn wat   

nieuwere sporten die nog in ontwikkeling zijn en echt 
een community vormen,’ wit Finn. ‘In Fryslân zijn er 
veel minder freestylers dan bijvoorbeeld skateboarders 
en dat is jammer. Ik heb niet echt een plek waar ik met 
andere freestylers af kan spreken.’ Yn ’e Rânestêd is dat 
oars, dêr wurde dan ek de measte wedstriden holden. 

NK Freestyle Voetbal 2020
It NK Freestyle Voetbal 2020 wie yn Eindhoven en dêr 
berikte Finn de heale finale. Dêryn moast er battelje mei 
titelferdigener Jesse Marlet (22). ‘Elke speler heeft drie 
keer dertig seconden om trucs te laten zien. In totaal 
duurt een wedstrijd dus drie minuten. Elke dertig secon-
den wordt er gewisseld.’ Der binne trije sjueryleden dy’t 
de battle beoardielje en bygelyks sjogge hoefolle drops 
(bal falle litte) der binne en hoe kreatyf de spiler is. Oan 
’e hân dêrfan kieze se de winner. Jesse Marlet waard op 
’e nij Nederlânsk kampioen en Finn waard fjirde. 

Troch it lytse oantal dielnimmers binne der (noch) gjin 
leeftiidskategoryen. Finn moat dus altyd tsjin âldere 
freestylers stride. ‘Dit jaar was er wel voor het eerst een 
Next Gen-competitie voor jongeren onder de 15 jaar, 
maar daar ben ik al te oud voor.’ Finn hat dat leeftiidsfer-
skil ek noait in probleem fûn. ‘Je moet in deze sport echt 
doorpakken, je hebt discipline en motivatie nodig om 
dit te kunnen doen. Natuurlijk is het leuk om te winnen, 
maar uiteindelijk gaat het om het verbeteren van jezelf. 
Dan komt de winst vanzelf.’ En dat barde by it Meltdown 
Festival yn Apeldoorn. Dêr waard Finn earste by in iepen 
NK. ‘Supermooi!’ 

Nije trúks of kombo’s (kombinaasjes fan ferskillende 
trúks) leart Finn fia filmkes op YouTube en Instagram. 
Sels dielt er ek regelmjittich filmkes op syn Insta-
gram-akkount. ‘Mijn ultieme doel is om met mijn free-
style-trucs groot te worden op sociale media, zo goed 
mogelijk te worden en het NK winnen!’ Hat Finn ek in 
spesjaliteit? ‘Ik ben het beste in de lowers en daar focus 
ik me ook vooral op. Maar om een battle te kunnen win-
nen is het ook belangrijk dat je de andere categorieën, 
uppers en sitdowns, kunt laten zien.’ Dêrom bliuwt Finn 

oefenjen, op nei de freestyle top! 

Finn Eekkerk 

(17) út Sint 

Anne waard yn 

septimber fjirde 

fan Nederlân yn 

freestyle fuotbal. 

Wat dat is? Under 

it heechhâlden fan in bal 

alderhande spektakulêre 

trúks sjen litte. Elkenien 

kin it besykje, want alles 

watst nedich hast is in bal. 

Finn: ‘Als je het eenmaal 

leuk vindt, blijf je doorgaan 

en probeer je steeds 

moeilijkere trucs.’
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Fette trúks fan Finn besjen? 

Sjoch op Insta: finn_fs

Trije ferskillende kategoryen trúks
•  Uppers: trúks dy’t steand útfierd wurde 

mei holle, nekke, skouders en boarst.
•  Lowers: trúks dy’t steand útfierd wurde 

mei de skonken en fuotten.
• Sitdowns: trúks dy’t sittend útfierd wurde.

Tekst: Bianca B
eem
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Nederlânsk poppenijs
Sjongeres Tabitha krijt in poppe! De 28-jierrige Tabitha 
Foen-A-Foe, dy’tst fêst wol kenst fan har hits Hij is van 
mij en Het spijt me niet, ferwachtet har earste berntsje 
mei freon Mauron. By de oankundiging op Instagram 
skriuwt se: “From love you were created, with love you 
will grow. In love we’ll be waiting, to forever hold you 
close.” De poppe is dus mear as wolkom. De takomstige 
âlden hawwe noch net dield wannear’t se de poppe 
ferwachtsje en oft it in jonkje of famke wurdt. 

Push Artist 2020
Sjongeres Yade Lauren is troch MTV útroppen ta 
Nederlânske Push Artist fan it jier. Se is dêrmei de 
bêste upcoming artist fan 2020. Earder skoarde se al 
hits mei Lil’ Kleine, Snelle en Kris Kross Amsterdam, 
mar dit jier kaam se mei in eigen debútalbum: 
Reflecties. MTV makke it nijs bekend yn ’e oanrin nei 
de MTV European Music Awards. 

linkke sidenlinkke sidenlinkke sidenlinkke siden

Emily in Paris
De searje Emily in Paris is in hit. In supersoad minsken 
fine it hearlik om mei de Amerikaanske Emily mei te 
libjen wylst se Parys ûntdekt. Yn de searje wurdt Emily 
ûnferwachts troch har baas nei Parys stjoerd om dêr 
te wurkjen. Yn de Frânske haadstêd komt se foar 
ferskillende útdagingen te stean, ynklusyf de leafde! 
De populêre romkom hat Parys as dekôr en guon 
bylden fan de stêd kinne sa op in ansichtkaart! Doe’t 
de searje op Netflix kaam, wie elkenien fuort tige 
entûsjast. No ja… hast elkenien… Der wie nammentlik 
ek krityk. Oan it ferhaal leit it net… Wêr’t minsken wol 
oer stroffelje, is dat der in soad stereotipen yn sitte en 
dat Parizenaren hiel negatyf delset wurde. Aktrise Lily 
Collins, dy’t Emily spilet, begrypt de krityk wol. Se bea 
net har ekskús oan, mar sei it wol as ‘learmomint’ te 
sjen. Wat seisto? Is de krityk terjochte? 

Foar de minsken dy’t de searje wol leuk fûnen is der 
trouwens goed nijs, der komt in twadde seizoen!

The Queen’s Gambit
The Queen’s Gambit krijt in twadde seizoen! De 
populêre Netflix-searje giet oer it Amerikaanske 
skaaktalint Elizabeth Harmon. ‘Beth’ komt as bern yn 
in weeshûs telâne. Se komt dêr yn oanrekking mei it 
skaken en fynt dêryn treast. Se blykt in natuertalint. As 
jong famke yn ’e jierren ‘60 nimt se it op tsjin allinnich 
mar manlju. En dy ferslacht se hast allegear… In searje 
oer ris wat oars dus! Wat fûnsto fan it earste seizoen?

Doku Shawn Mendes
In soad artysten meitsje in dokumintêre oer harren 
muzyk en priveelibben. Sa ek Shawn Mendes. Hy hat 
krekt in nij album: Wonder. Dêrby hat er in dokumintêre 
makke, no te sjen op Netflix. Yn In Wonder sjogge 
fans in kant fan Mendes dy’t se noch nea earder sjoen 
hawwe. Der sitte sênes yn fan achter de skermen by 
syn konserten, mar ek unike bylden mei syn famylje, 
freonen én syn wrâldferneamde freondinne Camila 
Cabello. Sels seit Shawn dat de doku gjin ferhaal is oer 
in bekende sjonger, mar mear oer in jonge dy’t grut 
wurdt.  

Yade Lauren folget Emma Heesters 

op. Sy krige foarich jier, as earste 

artyst ea, de Nederlânske award foar 

MTV Push Artist. 

Feestende Kim
Kim Kardashian hat it wer ris goed bedoarn, neffens 
har folgers op Twitter. De realitystjer pleatste foto’s 
fan har fjirtichste jierdei. En dy waard net hielendal 
fierd neffens de jildende koroanamaatregels. Kim hie 
har hiele famylje útnûge op in privee-eilân en gjinien 
hold oardel meter ôfstân. Har folgers wiene der absolút 
net oer te sprekken en wiisden Kim op har privileezjes. 
Kim besocht it noch goed te praten troch te sizzen dat 
elkenien him teste litten hie, mar it ynternet gie dêr 
net yn mei. Wat seisto? Moat sa’n jierdeifeestje gewoan 
kinne of is it echt not done?



Dat wy om ús hinne in soad 

Nederlânsk of Ingelsk sjogge, 

dat is sa gewoan as wat. Yn ’e 

winkelstrjitten, op billboards, 

yn ’e bus of op skoalle. Mar 

hoe faak sjochst eins Frysk? 

Hoe sichtber is de Fryske taal 

yn dyn omjouwing? En ast 

dan ris wat tsjinkomst, wat 

fynst dêr dan fan? Fynst it 

moai, gewoan of opfallend? 

Nuver of gek? Yn dizze Taal 

fan it Hert nimme wy in dûk 

yn bysûndere projekten dy’t 

it Frysk sichtber meitsje.

Typesetters
Dizze gasten neame harsels de Type set-
ters en se dogge oan ‘Landscape Poetry’. 
De taalkeunstwurken dy’t se meitsje 
binne in soarte fan ûndertiteling fan 
it lânskip. De Typesetters, in groep fan 
foarmjouwers en dichters, wolle minsken 
ferwûnderje en fernuverje. Wat fynst fan 
‘leaf’ skreaun yn blêden? Giet it hjir om 
it Fryske wurd ‘leaf’ of om it Ingelske 
wurd foar blêd? Of beide? En hashtag yn 
it Frysk: hekstek? Skreaun op in hek? Of 
is it in stek? Langstme betsjut ‘verlangen’, 
mar it wurd is skreaun op tsientallen 
meters lang greidlân. En foar in soad 
Friezen is it just dat lânskip dêr’t se nei 
werom ferlange as se in skoft net yn 
Fryslân west hawwe.

Ja jongu, nee juh
Dizze tekst hast fêst wolris sjoen yn 
Ljouwert. Wy seagen it foar ’t earst yn 
2018 doe’t Ljouwert Kulturele Haadstêd 
fan Europa wie. Mar ek no kinst it  
noch sjen op it Saailân, it grutte plein 
yn ’e binnenstêd. It bysûndere oan de 
útspraak is dat it Stadsfries is: Liwadders. 
Keunstners Marten Winters en Aad van 
Altena binne ek ferantwurdlik foar de 
wurden ‘yn’, ‘it’ en ‘hert’. Dy trije wurden 
steane op ferskillende gebouwen yn 
Ljouwert. Do moatst presys yn ’e midden 
fan ‘e stêd stean (yn it hert dus) om se as 

taal fan myn herttaal fan myn herttaal fan myn herttaal fan myn hertIn hekstek yn it hertIn hekstek yn it hert
Bysûndere Fryske taalkeunst
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sin lêze te kinnen. En witst wêr’tst dan 
stiest? Op ’e Waagh. Cambuurfans geane 
trouwens ek graach op ’e foto mei it wurd 
‘hert’, it Fryske wurd foar ‘hart’, mar yn 
it Nederlânsk is it it symboal foar harren 
fuotbalklup. 

Leafde
De graffity-artyst fan dit wurd is ien 
grut mystear je. Gjinien wit wa’t dit 
docht. En dochs kinst oeral yn Fryslân 
de tag tsjinkomme. ‘Leafde’. Sa simpel en 
tagelyk sa effektyf. It falt op om’t it Frysk 
is, en hoe faak komst no Fryske graffity 
tsjin? Mar it falt minsken ek op om’t se 
rekke wurde troch it wurd. Leafde, dêr 
draait it dochs om yn ’e wrâld? It is hast 
in filosofysk wurd, of in antwurd op 
de grutte fragen yn it libben. Ek wurdt 
der sein dat de styl tinken docht oan 
de grutste street art-artyst fan ’e wrâld: 
Banksy. Dat hat benammen te krijen mei 
it hert en syn lange útrinnende punt. 

Mooi dyn aigen taal
In guerilla-aksje waard it, de taal kam-
panje yn de Waadhoeke. Samar ynienen 
dûkten der oeral yn ’e gemeente posters, 
stikkers, giphy’s, konteners en hashtags 
op mei de slogan ‘MOOI DYN AIGEN 
TAAL’. De learlingen fan it AMS yn 
Frjentsjer krigen meartalige mûlkapkes 
en refleksjestikkers foar op ’e fyts. It 

Bildts, Franekers en it Frysk steane yn 
’e spotlight by dizze aksje. Utset troch de 
gemeente dy’t útstrielje wol dat elkenien 
yn de Waadhoeke syn of har eigen 
taal brûke mei. De aksjegroep wol dat 
minsken har net mear frjemd fiele as se 
har eigen taal of dialekt prate. Sy fine dat 
wy der just grutsk op wêze moatte. Doch 
ek mei en lit sjen watsto praatst! Brûk de 
hekstek (hashtag) #mooidynaigentaal

Hoopjaande projeksjes
Karina Kroft en Remko Smids diene 
wat hiel bysûnders oan it begjin fan de 
koroanakrisis. Sy projektearren 70 jûnen 
lang hoopjaande teksten yn Ljouwert en 
omjouwing. Dat diene se yn ferskillende 
talen, ek yn it Frysk. Karina is teäter-
makster en docht dat it leafst op lokaas-
je. Remko Smids wurket as technysk 
ûntwerper en hat him talein op fideo-
projeksje. Fan alle projeksjes binne foto’s 
makke, te finen yn in boek. 

No do!
Fynst it net supercool hoe orizjineel 
ast wêze kinst mei taal? Betink sels 
dyn landscape poetry, in tekst foar in 
projeksje, in graffity of in hashtag. Brûk 
dêrfoar it Frysk of dyn eigen dialekt en lit 
sjen watsto praatst!

##
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op WhatsApp, sjen wa’t dyn story al sjoen hat of meldingen jaan 
by nije updates fan oaren. 

Skermtiid
De dosint freget hoelang’t de learlingen juster op har mobyl 
aktyf west hawwe. Max (17) fertelt dat syn telefoangebrûk 
bêst problematysk is. ‘Gisteren was ik zeven uren online. Ik zie 
dat ik vannacht om half vier nog aan het FIFA spelen was. Het 
beïnvloedt mijn slaap en ik zou best anders willen, maar het is 
moeilijk om mijn gedrag te veranderen.’

Iza (16) knikt. ‘Als ik kijk hoeveel tijd ik kwijt ben met alle 
updates op sociale media, dan denk ik weleens: ik kan die tijd 
ook aan hele andere dingen besteden.’ Sa soe Iza hiel graach 
Slowaaksk leare wolle, de taal fan it lân fan har heit. ‘Ik denk 
steeds dat ik daar geen tijd voor heb, maar dat is eigenlijk onzin.’

Marissa (16) is ek ûnder de yndruk fan de trailer. ‘Ik vind 
de beelden best 

Dyn mobyl:Dyn mobyl:

De learlingen fan klasse 5 fan it kristlik gymnasium 
Beyers Naudé yn Ljouwert prate yn de les ‘Maatskippij 
& Media’ diskear oer de ynfloed fan de mobile telefoan 
op harren libben. Dosint Auke Zeldenrust lit yn de les 
de trailer sjen fan ‘The Social Dilemma’. It wurdt fuort 
stil yn ’e klasse.

Yn de dokumintêre fertelle âld-meiwurkers fan Face-
book, Instagram, Pinterest en Twitter hoe genipich 
sy mei handige technology allerhande gegevens fan dy 
sammelje. En derfoar soargje datsto hieltyd wer nei dyn 
mobyl langest. Dat dogge se mei handige tools: lêsfinkjes 

bêste freon of grutste fijân?

LEVI

MAX

Anne-Marije

Joas
Marissa

Afke

Tekst en byld: Froukje Sytsm
a

In libben sûnder mobile telefoan 

of in fakânsje sûnder ynternet, 

kinst it dy foarstelle? In soad 

minsken binne ferslave oan harren 

mobyl. Dat is ek net raar, want de 

makkers fan sosjale media apps 

wolle mar al te graach datsto 

nei dyn telefoan grypst. Mei dyn 

kliks en skrolls fertsjinje grutte 

ynternetbedriuwen miljarden 

euro’s. Yn de Netflixdokumintêre 

‘The Social Dilemma‘ wurdt útlein 

hoe’t dat wurket. Klasse 5 fan 

Beyers Naudé prate deroer. 

heftig. Je ziet bijvoorbeeld hoe de telefoon een gesprek tussen 
twee jongeren meteen overneemt als er een melding komt.’ Sels 
besiket Marissa net te faak online te wêzen. Se praat der ek mei 
freondinnen oer. ‘Toch zet ik heus ook mooie foto’s online, want 
het is leuk als mensen je foto liken.’

Konstant skrolle
Yn ‘The Social Dilemma’ wurdt útlein hoe’tsto ferslave makke 
wurdst. Sa wurde der allegear gegevens fan dy opslein: watfoar 
ûnderwerpen ast oanklikst, hoelang’tst sjochst nei de foto’s fan 
dat leuke klassegenoatsje, hoefolle likes ast joust... Google en 
Apple witte alles fan dy. Wêr’tsto bist, watsto dochst. Se kinne 
sels dyn gesprekken mei harkje. En se wolle datsto konstant 
skrollen bliuwst en dus sammelje se hieltyd mear ynformaasje 
oer dy. En dat kin: want do joust der sels tastimming foar asto 
in app downloadst.  

Op snein net online
Guon learlingen wolle stappen ûndernimme om har telefoan-
gebrûk te beheinen. Joas (17) fertelt dat syn húswurk der eins 
fan te lijen hat. ‘Soms 

denk ik wel eens: doe wat met je leven, man. Ik zou veel liever 
echte gesprekken willen voeren met mijn vrienden in plaats van 
met hen te WhatsAppen.’

Afke (15) hat noch noait in akkount hân op Instagram, Snapchat 
of TikTok. ‘Mijn ouders zijn er erg strikt in en vertellen hoe de 
grote bedrijven omgaan met mijn privacy en gegevens. Mensen 
posten trouwens vooral alleen mooie dingen. Maar het leven is 
echt niet alleen maar geweldig. Ik gebruik de telefoon zelf voor 
praktische dingen, zoals school, sport of werk.’

Sneins docht Levi (16) syn telefoan de hiele dei op stil. Dat 
docht hy al in pear wiken. Yn it begjin moast hy ôfkicke, mar 
it went. ‘Ik merk dat ik wil weten wat andere mensen doen en 
posten. Het is ook een beetje een gevoel dat het moet, maar het 
is lekker rustig als je al die updates een dag niet volgt. En zoveel 
mis je echt niet.’

Soesto in dei sûnder dyn mobyl 

kinne? Wat soest dwaan wolle yn 

de tiid datst oars online 

wêze soest? 

Isa
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Einlings tegearre, myn skat.
De doar doch ik gau op it slot.

Sjocht de dosint ús, dan bin ik de klos.
Mar hjir kin ik hielendal los:

In appke nei Eef…
In gifke foar Dave…
In selfy op Insta…

In hertsje oan Hanna…

Dan tsjek ik noch gau myn likes en myn mail,
want ik bin graach profesjoneel.
Myn Facebookaccount sis ik op.

(foar minsken as my al lang net mear top)

Foar it kommend kertier bin ik wer by,
dus gau wer werom nei dy lessen fan my.

Hooplik kin ik, nei ôfrin fan de les CKV,
wer eventsjes nei de wc.

Elbrich Vreeling

#selfie

Y
llustraasje: Lem

on ‘n Salt
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Foar in hiel soad dingen is tsjintwurdich 

in plantaardich alternatyf te finen. Sa ek 

foar iis! Hast elkenien fynt iis hearlik en 

seit gjin nee tsjin in lekkere bak Ben & 

Jerry’s. Mar miskien kinsto wol net sa 

goed oer molke of bist der sels allergysk 

foar. Of miskien wolst gewoan ris wat 

oars besykje. Dan leit der no ek iis fan 

hjouwer- (haver), soaja-, mangel- (aman-

del) of kokosmolke yn ’e super merk. It 

kin allegear tsjintwurdich! 

Mûlkapkeketting

Vegan iis

De koroanamaatregels binne in skoftke lyn wer 
flink oanskerpe en dat betsjut datst dyn freonen 
bûten skoalle noch minder sjen kinst. Wolsto 
dochs mei dyn freonen bingewatchen bliuwe? Of 
hiest krekt mei dyn bêste freondinnen ôfpraat 
dat jim mei jim allen in film sjen soene? Dêrfoar is 
Netflix Party ideaal. De ekstinsje bestiet al 
langer, mar is foaral yn dizze tiden wer 
superhandich. Ynstallearrest it gewoan op dyn 
laptop, kiest in film of searje, dielst de link mei 
dyn freonen en sjen mar! En sjochst ek noch 
presys itselde op itselde momint. Kinst dus ek 
gewoan live reagearje op watst sjochst! Gesellich!

De measte skoalboeken hast yntusken fêst al foarsjoen fan in kaft. Soks nimt altyd in soad tiid yn beslach. Miskien witst it al lang, mar der is ek in folle flugger alternatyf: stoffen boeke-kaften. Asto elk jier opsjochst tsjin it prutsen mei kaftpapier en plakbân, dan is dit wat foar dy! Dizze stoffen boekekaften binne elastysk en kinst maklik om elk boek hinne spanne. Se binne te krijen yn allegear kleuren en printsjes! Superhandich!

Stoffen boekekaft

It is al flink kâlder bûten en we sitte 

hieltyd mear binnen. Dat betsjut dat we 

it binnen smûk meitsje. In soad 

minsken hawwe dêrom no in galaxy 

lamp. Dat is in lampe dy’t de stjerre-

himel op dyn muorren en plafond 

projektearret. Dat is net allinnich hiel 

sfearfol, it jout ek noch in bytsje in 

feestgefoel. Kinst der dus in boekje by 

lêze, mar kinst ek in lekker muzykje 

opsette en dûnsje! Wat foar op dyn 

keamer?

Netflix Party

Galaxy lampe

In soad minsken drage al in mûlkapke en as it 

aanst ferplicht wurdt, silst se allinnich mar faker 

sjen op ‘e strjitte. As se aanst wierskynlik dochs 

net mear fuort te tinken binne út it strjitbyld, 

kinst der likegoed in fashion item fan meitsje. 

Bygelyks troch der in moaie ketting oan te hingjen, 

sadatst it kapke net kwyt rekkest. Mei sa’n ketting 

joust der ek in modieus tintsje oan. Plus it kapke 

matche mei dyn outfit!



Fleanende taksys
Yn Spanje kinne minsken fan 2022 ôf fleanende taksys nimme. Dan sille der lofttaksys boppe de stêden Barcelona 
en Santiago de Compostela fleane. Spanje wol oan ’e rest fan Europa sjen litte hoe’t fleanende taksys effektyf 
ynset wurde kinne. Se wolle de tastellen ek superduorsum meitsje. Neffens de Spanjaarden is der op ’e grûn net 
mear genôch romte. En dus moat taksyferfier nei de loft ferpleatst wurde.  

f-tersidef-terside

Fliep Flap-ferske
Kensto it ferske Pilfingerdansen, oftewol Fliep Flap al? It is in bekend Deensk berneferske, mar sûnt koart 
foaral populêr yn Nederlân. Dat komt omdat minsken der grappige filmkes mei meitsje. En dy geane dan wer 
de hiele wrâld oer. It deuntsje fan it ferske is hiel fleurich en bliuwt foar ivich yn dyn holle hingjen! Kenst it 
net? Sykje it mar ris op, dan werkenst it wol! 

Makliker Google’je
It is aanst noch makliker sykjen op Google. Fyn bygelyks de titel fan it ferske dat al in wike yn dyn holle sit (Fliep 
flap?) troch te fluitsjen of te núnderjen (neuriën). Fierder kinst aanst ek spesifike mominten yn fideo’s sykje. Wolst 
bygelyks dyn favorite goal fan Cambuur of SC Heerenveen weromsjen? Google kin it momint dat it doelpunt makke 
waard presys foar dy fine. De sykmasine is no nammentlik sa yntelligint dat hy snapt wat der yn in fideo bart. En 
dat kin er dus opsykje. Maklik!  

Call of Duty yn de skiednisles
Yn novimber ferskynden de nije Call of Duty en Assassin’s Creed. Dy games spylje har faak ôf yn 
bepaalde perioades fan ’e skiednis, sa as de klassike âldheid, de tiid fan de Fikingen of de Twadde 
Wrâldoarloch. Guon fan de games wurde dêrom al brûkt yn ’e klasse, bygelyks by skiednislessen op 
de middelbere skoalle. Om’t se ûntwikkele wurde mei help fan skiedkundigen wurdt alles perfekt 
neimakke. De bylden fan bepaalde tiden binne sa autentyk, dat wy mei sokke games hiel tichtby it 
ferline komme. Miskien in tip foar dyn skiednisdosint?  

Hieltyd faker fraude fia WhatsApp
Fraude fia WhatsApp komt hieltyd faker foar. Ien stjoert dy in appke mei de melding dat dit it nije 
telefoannûmer is en freget dy om jild. It klinkt as in stomme trúk, dochs traapje in protte minsken 
der yn. En dat is presys de reden dat de plysje in kampanje begjint wêryn’t se minsken warskôgje foar 
WhatsApp-fraude. De plysje krige de ôfrûne moannen sels hûnderten meldingen per dei fan dit soarte 
fraude. Faak docht de oplichter him/har foar as freon of famyljelid. 
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