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Skriuw in opstel oer ien fan de neikommende ûnderwerpen.
Betink sels in passende titel as gjin titel jûn is.

Skytmerakels!
1 ■ Skriuw in pittich kursyfke fan likernôch fiifhûndert wurden; koart om ’e hoeke en net

oerflakkich.

Net allinne (?)
„Samenleven doe je niet alleen” wie ien fan de ferkiezings-biedwurden fan 1998. Blykber
binne der minsken dy’t fine dat der tefolle „allinne” dien wurdt en dat der te min
mienskipsgefoel is. Do sels kinst dy sûnder mis foarbylden dêrfan yn it sin bringe.
Mar miskien sjochsto ek de oare kant: foarbylden fan mienskipsgefoel.
Is it wier dat der yn ús maatskippij te min mienskipsgefoel is, of krekt net? Kin of moat
der ferbettering komme, wat dat oanbelanget? Wat is de rol fan de polityk (ryk, provinsje,
gemeente) dêryn, fan de yndividuele boarger of fan noch oare groepearringen?

2 ■ Skriuw in betooch oer it mienskipsgefoel yn Nederlân. Behelje dêryn op syn minst de
boppesteande fragen. Hingje net it hiele betooch op oan ien foarbyld.

Fan dosinten hast it grif wol ris tocht of sein: „Lit se it dan sels ek dwaan!” En fan
dosinten mei men it ek ferwachtsje, in konsekwint gedrach: dy hawwe ommers in
foarbyldfunksje. Jildt dat ek yn har frije tiid? Jildt dat ek foar oare yndividuen of groepen,
dat se de konsekwinsjes lûke moatte út har posysje of har ideeëwrâld? Yn hoefier mei of
kin men soks ferwachtsje?

3 ■ Skriuw in skôging oer konsekwint wêzen. Behelje dêr yn alle gefallen de boppeneamde
aspekten yn, ferjit net om it oer dyn leeftydgenoaten te hawwen en jou ek omtinken oan
dyn eigen takomst.

Panem et circenses
De âlde Romeinen wisten it al: om maatskiplike ûnrêst foar te kommen wiene ’brea en
spullen’ fan grut belang. Hoe is dat hjoeddedei? Libje wy yn in maatskippij dêr’t sosjale
ûnrêst útband is, om’t der iten en ferdivedaasje genôch is? Is lang om let it âlde ideaal
berikt?

4 ■ Skriuw oer dat ûnderwerp in skôging, dêr’t op syn minst de boppesteande fragen yn oan
de oarder komme.

„Mem, in earrebarre, wat is dat?”
5 ■ Skriuw in satirysk ferhaal dêr’t dizze sin yn foarkomt.

Yn de tiid dat de ferkearing fan Willem-Alexander mei Maxima ûntdutsen waard, wiene
it net allinnich de rabbers-media („roddelpers”) dy’t der efteroan giene, mar ek de
„fatsoenlike” kranten en it NOS-sjoernaal. Harren argumint wie, dat in foarnommen
houlik fan de kroanprins fansels nijs is. Soksoarte „nijs” wie yn Amearika en Ingelân al
earder gebrûklik. Is soks in ferlechje om temjitte te kommen oan it ferlet fan it grutte
publyk of moat dat argumint earnstich nommen wurde? 

6 ■ Skriuw in skôging oer de rabbers-media („roddelpers”) en de „fatsoenlike” media yn
Nederlân. Meitsje wol ferskil tusken feiten, ûnderstellingen en mieningen.

Taskôgers en útsko-gersmatte
De sportakkommodaasjes lykje hieltyd perfekter te wurden: oerdutsen hurdfyts-,
reedriders- en fuotbalstadions. Mei útsko-gersmatte, as it heal kin. Tagelyk krije ek de
bûtensporten in bulte omtinken fan de media: Tour de France, Alvestêdetocht, roeien fan
Harns nei Skylge. Bepale de media wat wichtich is yn de sport? Wat echte sport is? Wat
de smaak fan it publyk is?

7 ■ Skriuw in betooch oer de ynfloed fan de media yn de sport en behelje dêryn op syn minst
de neamde fragen.
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C’est le beton qui fait la musique (!/?)
Dizze reklame fan in betongigant jout it al oan: noch altiten komme der nije en bredere
diken by – en noch altiten groeie de files oan. Guon minsken achtsje dat spitich: sa giet ús
natoer nei gychem, fine se. Mar wat no, as de oplossing socht wurdt yn it ferbieden fan
autoferkear foar rekreaasje en famyljebesite?

8 ■ Skriuw in betooch mei (in) ûnferwachte oplossing(en) foar in bekind probleem.

Bungalowpark markant
Rekreaasje is neffens guon tige wichtich foar de Fryske ekonomy. Aldere minsken sette
har hjir nei wenjen om de rêst en om de romte. De kanten fan de marren wurde folboud
mei fakânsjewenten en it greidlân wurdt fûgeltsjelân.

9 ■ Skriuw in kritysk betooch, dêr’t dyn fizy op it plak fan de rekreaasje yn it gehiel fan de
Fryske ekonomy dúdlik yn nei foaren komt.

Sje-sá! Foldien seach Frank de kantine mei it feestjende folk nochris oer. No ... kantine?
It wie echt in tropysk strân wurden, dizze Beach Party fan „syn” skoalklub: terraske,
palmbeammen, sân oer de flier ... De beswieren fan de lokaasjedireksje hied er dochs
moai fan tafel krigen.
„Fet lekker sfearke, hè’n?” Dat wie Karla, de foarsitter fan de opboukommisje. Leuk
famke – en wat hie se in bealichfol wurk út ’e wei set. Frank besocht in kompliminteuze
opmerking te betinken; sjit, oars flapte er sokke dingen der samar út. Hy seach har oan en
seach ynienen har gesicht belûken.
En fuort hearde er ek it skuorrende lûd efter him.

10 ■ Meitsje dit ferhaal ôf. Skriuw it yn personaal perspektyf; der meie wikselingen yn
foarkomme. De tiidsopbou moat net-gronologysk wêze. Do meist kieze foar in oar
geslacht fan de haadpersoanen.
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