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Bêste bern en learkrêften,

Mei ' filosofearje mei de 11 Fryske Fonteinen' sille jim al filosovearjend wizer wurde oer de 11 
fonteinen fan Fryslân en  ferskate filosofyske tema's. Dit kin op twa wizen. 

Wize 1: Print it spulboerd 11 fonteinetocht út. Hâldt de oare siden by de hân. Pak pionnen en 
in dobbelstien. Om bar mei immen smite. Sadree't immen op in fontein komt, moat er in 
filosofyske fraach beäntwurdzje dy 't keazen wurdt út de fragen behearrende by de fontein.
Fynt elkenien dat de fraach goed beäntwurde is (mei arguminten) dan mei er wer dobbelje. 
Wa is it earste yn Dokkum?

Wize 2: Print in fontein mei fragen út op A3 formaat en pak in muntsje. Lis de útprinte poster 
yn it midden fan de tinkmatte yn de kring. Folgje de ûndersteande stappen.
1.Ynspiraasje: begjin mei it foarlêzen fan it gedicht dat by it tema fan de fontein heart. 
Freegje: Wat heardest? Wêr tochtst oan by it gedicht? Wat makket datsto dat seist?
Past it gedicht by de fontein? Wat makket datsto dat tinkst?
2.Ferwûnderje: Fertel wêr't de keunstner fan de fontein oan tocht  doe't er de fontein makke 
(sjoch spulboerd 11 fonteinetocht) en fertel de filosofyske haadfraach: Wat is....?
3.Filosofysk petear: Lit ien in muntsje goaie krekt ast dwaan kinst by in echte fontein. Lês de 
fraach foar wêr't it muntsje delkaam is. Filosofearje hjiroer mei elkoar. Brûk derfoar de 
filosofyske fragen en de filosofyske hâlding. Ôfhinkelik fan de tiid kinst noch in kear it 
muntsje goaie om in neie fraach te krijen om oer te filosofearjen.
4.Ferankerje: Meitsje nei it petear in gedicht oer it tema om sa it gelearde te ferankerjen. 
5.Presintearje: Presintearje it gedicht.

Goai, lês, laitsje, tink en praat... tink dy tûk!

In ynspirearjende groet,
Jolanda Verhoef  en Sigrid Kingma                                                   
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Ynhâld
Werom, hoe, wat
Sokratyske fragen en hâlding
Ynformaasje oer de 11 fonteinen
1. Wat is leafde?
2. Wat is  lok?
3. Wat is tiid?
4. Wat is libben?
5. Wat is de binnenkant?
6. Wat is taal?
7. Wat is humor?
8. Wat is bang wêze?
9. Wat is in goed mins?
10. Wat is de wrâld?
11. Wat is keunst?
Wurkblêd 'myn gedichteboekje'



WAT?

WEROM?

HOE?

Sichtber tinken:
sjoch, tink, befreegje

+
Filosofy: freon fan de wiisheid

=
Tegearre hiel goed harkje nei keunst en neitinke 
oer fragen dêr’t we noch gjin antwurd op hawwe. 

Troch kritysk te  tinken en de dialooch oan te 
gean.

Hast wille mei inoar!
Learst gearwurkjen
Learst inoar kennen
Learst kritysk tinken
Learst dysels kennen

Learst dat de wrâld net swart-wyt is
Learst analysearjen

Untwikkelest dyn taal
Learst om goed te sjen
Learst kommunisearjen

 
Bist mei de Fryske kultuer en aktyf boargerskip

dwaande
 

TINK DY TÛK!

  1. Gean mei de bern yn in 
kring om de tinkmat sitten.

2.Ynspiraasje: Lês it gedicht foar.
Praat oer it gedicht: at heardest? Wêr tochtst 

oan by it gedicht? Wat makket datsto dat seist?
Past it gedicht by de fontein? Wat makket datsto 

dat tinkst?
3.Ferwûnderje: Fertel wat de keunstner foar 

eachen hie by it meitsjen fan de fontein en stel 
de filosofyske haadfraach: Wat is ...?

5.Filosofearje: Fier in filosofyske dialooch troch 
in fraach te kiezen of lit ien in munt op de poster 

goaie. Nim in sokratyske hâlding oan  en stel 
sokratyske fragen.

6.Ferankerje: Meitsje in eigen gedicht oer it 
tema. Brûk hjirfoar de wurkblêden 'myn 

gedichtenboek'
7.Presentearje: Lês de gedichten 

foar.

jolanda.verhoef@nhlstenden.com



SOKRATYSKE FRAGEN

Ophelderingsfraach:
Kinst dat útlizze, 
 kinst in foarbyld

jaan, wat bedoelst
mei..?

Tsjinoerstelde-fraach:
Jildt dat ek foar ..? Is dat

altyd it gefal? Kin it
tsjinoerstelde wier

wêze? Stel dy foar dat...?
Wa tinkt wat oars?

SOKRATYSKE HÂLDING

Bewiisfraach: Wêrom
tinksto dat? Kinsto dat
oantoane? Wêr hasto

dat  op basearre?

Boufraach: Dan jildt
dat ek foar ...? Dan

betsjut dat ..? Ja en
...? De konsekwinsje

is ...?

Konklúzjefraach: Is dêr in
regel foar? Wat hawwe wy

ûntdutsen? Kinsto dit
gearfetsje?

Evaluaasjefraach: Hoe gie
it petear? Bisto wizer

wurden? Tinksto no oars?
Hoe wie dyn ynbring?

Lit de oar skitterje:
Praat koart. Stel

fragen. Fertrou op
elkoars tinkkrêft.

Ik wit dat ik neat wit.
Stean iepen foar in
oare miening, doar

dyn eigen miening te
feroarjen.

Harkje, wês
nijsgjirrich. Brûk de

krêft fan stilte. Sjoch elkenien
oan.

Doar te praten. Fertel
dyn gedachtes en

ideeën.

 Stel sokratyske
fragen.

Bliuw by it
filosofyske tema. Praat foaral mei-

inoar, sûnder
beurten. 

Folgje de tinkline fan
in oar. Tink mei,

gean fierder op wat
in oar seit.

Ha wille!
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LJOUWERT-LOVE

DOKKUM-DE IJSFONTEIN

SNITS-FORTUNA

DRYLTS-DE ONSTERFELIJKE
BLOEMEN - RIKKA

SLEAT-KIEVIT

STARUM-DE VIS

HYLPEN-FLORA EN FAUNA 

WARKUM-DE WOESTE LEEUWEN

BOALSERT-DE VLEERMUIS

39

HARNS-DE WALVIS

FRENTSJER-DE OORTWOLK
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       Fortuna: goadinne fan gelok. De
man mei 'De hoorn des overloeds' stiet
op in draaiende bol: lok kin ek samar

wer ferdwine. 
Keunstner Stephan Balkenhol-Dútslân

In jonge en in famke dreame yn in
wolk fan mist.

Keunstner Jaume Plensa-Spanje

Mins, kultuer en natuer binne ivich 
keppele. Âlde  blommen, tradysjes en 

ambachten lizze ûnder it stof fan tiid. 
Keunstner Shinji Ohmaki-Japan

           In famke stiet op 'e skouders  
          fan in man. Se hâldt in ljip yn 'e

  hân, in fûgelsoarte dy't bedrige is. Krekt 
as it wetter, de boarne fan al it libben, 

dat ûnder de man troch streamt. 
Keunstners Lucy & Jorge Orta-Ingelân

 In grutte fisk, prachtich oan de
bûtenkant, hat de mûle wiid iepen en

lokket ús deryn.
Keunstner Mark Dion-VS Prachtige eksoatyske fûgels yn 'e

libbensbeam. Se prate mei-inoar,
troch wetter te spuien. 

Keunstner Shen Yuan-China

Twa liuwen, mei fjouwer konten, dy't
lykje op fjochtsjende katten. Humor!
Keunstner Cornelia Parker-Ingelân

     De flearmûs fertsjintwurdiget
sawol eangst as krêft. Dyn eangst
kinst oerwinne troch de trep, op 'e
rêch fan dizze flearmûs, te nimmen.

Keunstner Johan Creten-België

        Yn it ferline fermoarden
minsken de walfisk, no besykje
minsken har te beskermjen.

Keunstner J. Allora & G. Calzadilla-VS

   De fontein is in oade oan de
wrâldferneamde astronoom Jan 

Hendrik Oort, berne yn Frjentsjer. Bûten
ús wrâld is in 'wolk' fan oare objekten.

Keunstner Jean-Michel Othoniel-Frankryk

   Is de iisfontein in fontein of
keunst? Wannear is it keunst en

wannear is it in fontein?
Keunstner Birthe Leemeijer-Nederlân



1. WAT IS LEAFDE?

Moatst leaf wêze foar elkenien? 

Hoe soe't wêze 

as elk op'e 

wrâld leaf is?

Is fereale 
wêze altyd leuk?

Mei in
 jon

ge

fere
ale 

wêze
 op

in jo
nge?

TINK DY TÛK!

Wêrom wurde 

minsken 
fereale?

Kinne bisten ek fereale wurde?

Kinst it 
tsjinhâlde om 
fereale te 

wêzen?

Bliuwt dyn freon(din) dyn freon(din) ast fereale op him/har bist?

Moatst altyd leaf 
wêze?
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Kinst op in taal fereale wêze? 



 Leafde
 
 

        Ik ha dy mist
        sa leaflik bist
 datst my as in dize 

   yn de holle sitten giest
licht en swier skimerje kinst

     dat meist sels kieze
 

Do bist as in moarnswolkje
          dat sêft oer it lân aait

 bleate fuotten op dampich gers
  wyn dy’t yslik kâld waait
litst my trilje as in kears
      mar dyn wite tekken
  hâldt myn tinzen waarm

          en lit myn bloed kolkje
 

     As op iere oeren
de sinne troch de kieren spûket

       ferskine dyn kontoeren
sil de dize gau wer opdûke

   wat ha ik dy mist
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Lok
 

Ik ken in plak net fier fan see
        dat is in gelokskinkerij
   dêr skinke se spesjale tee
mei selsmakke koekjes derby

 
Minsken jouwe wolris foai

     mar hoechst net te beteljen
    it terras is wier sa moai
 om frisse lucht te heljen

 
    Mar nei de tee fiel ik noch neat

ik nim noch mar in slok
  de koekjes smeitsje net ferkeard
       mar wêr bliuwt dat gelok?

 
De skinker sei: ‘Wat in idee
      dat koekje is foar my!

Sjoch, lok sit him net yn de tee
  mar yn de skinkerij.’

 



3. WAT IS TIID?

Witte blommen
hoe let oft it is?

 Wêr bliuwt de 
dei fan juster?

Kinst de tiidstilsette?

As de
r gjin

 

klokken
 binn

e, 

wêr b
liuwt da

n 

de t
iid?

Giet de tiid
altyd troch?

Bestean der meardere 
soarten tiid?

Hâldt de natoer de tiid by?

Hâldt de tiid wolris skoft?

Kin de wrâld 
bestean sûnder 

tiid?

Witte 
de b

isten

hoe let
 oft it

is?
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Wat h
at ta

al m
ei 

tiid t
e kri

jen?
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 Tiid
 

    Om de tiid te deadzjen
is der in knopke fan ‘autoplay’

 dat altyd op dy wachtet
 

Der is in hiele wrâld fol
     as in grut pakhûs mei knopkes

  om de tiid te deadzjen
 

       Mar dan hellet de tiid dy yn
as wyn dy’t dy foarby raast
   en is der gjin knop ‘rewind’

 
Om de dea út te stellen

     sit der in lyts plestik pakje
  mei wyt poeier by elk boskje

 
         Der is in hiele fabryk

en grutte kantoaren foar blompoeier
  om de dea út te stellen

 
Mar dan komt dochs de dea

           en dy bringt wer nije tiid 
   foar jonge blommen



4. WAT IS LIBBEN?

Wêr kinst net sûnder 
libje?

Groeit alles wat libbet?

Libje wy mei tank 
oan ús âlden?

Libbest foar dysels of 
foar oaren?

Kinst sûnder oaren
libje?

 

Wêrom is der libben 
ûntstien op ierde?

Libbet in robot?
 

Is it libben fan in 
minsk wichtiger as 
dat fan in bist of in 

plant?

Libje alle minsken 
gelyk?
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Kinst libje sûnder 
dyn memmetaal te 

sprekken?

Wannear libbest goed?
TINK DY TÛK!



      Libben
 

    Ik woe dy as de dei
plukje út de loft wei

        as in klaverke trije
 yn de grutte greide

 
en bewarje yn in koer

   hooplik meisto dêr wol oer 
sied roazewetter, grientesop

       wat ljippen ite sykje ik op
 

    Mar fûgeltsje do bist as wetter
  tear as de tried fan fiskersnetten 

flinterfluch en glysterich glêd
        net talryk as klaverblêd

 
        dêrom lit ik geniepen

yn it fûgelhúske iepen 
       in bakje mei bôlekrommen
foar dy om deryn te kommen
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Wat

 is wichtiger:

 de binnen- 

of de bûtenkant?

Kin in binnenkant 
ynienen in 

bûtenkant wêze ?

Kinst de binnenkant 
fan im

m
en sjen?

Is it wichtich

om de

binnenkant te 

 kennen?

Kin immen ûnsjoch 

fan binnen wêze 

en moai oan de 

bûtenkant? 

Wêrom 

binne b
innen

kante
n

 measta
l fers

toppe?
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Is dyn binnenkant oars ast in oare taal praatst?
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Binnenkant
 

In fisker  sjocht  mear
             sjocht  mear meunsters
                       mear meunsters  op ierde    
                                               op ierde as yn see
In fisk  sjocht minder
          sjocht minder ljocht
                   minder ljocht op ierde
                                     op ierde as yn see
Ik sjoch  likefolle
    sjoch  likefolle weagen
             likefolle weagen op ierde
                                  op ierde as yn see

                    kinne?
                        baas                                                
                            de                                                
                             ús 
                        soe dy
Dêr komt der wer ien...



Kinne we libje 
sûnder taal?

Kinst mei dysels 
prate?

Is de iene 
taal wichtiger as

 de oare?
 

Feroaret dyn 
persoanlikheid ast 

in oare taal 
praatst? 

Wa bepaalt 
wat in taal is?

In hokker taal 
tinksto?

Kinne bisten prate?

Asto earne gjin wurd 
foar hast, bestiet it dan 

wol?
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6. WAT IS TAAL?

Priuwt elke 
taal oars?

Wêrom binne der 
meardere talen?

Kinst gewoan dyn
eigen wurden

meitsje?

TINK DY TÛK!



Taal
 

  Tusken tûken hippe hurd
wipsturtsjes yn hear en fear 
   brûke wurden net as swurd

fluitsje nei in harkjend ear 
 

    Sjonge kinne se allegearre
 fan mosk oant giele nachtegaal
  litte boartlik do-re-mi hearre

en elkenien ferstiet dy taal
 

Ik wol sjonge as in skries
         tsjirpe as in boereswel
mar in Gryk, Jap, Noar of Fries
       is beplakt mei minskefel

 
       Is it dreech om te ferstean
hoe’t in oar mins sjongt of praat?

   Taal is krektlyk as ús klean
 elk in oare kleur en maat

 
 Ik sil fluitsje as in fink

      sjonge as in klyster stoer
 as in reidbolle sa flink

al myn taal de wrâldbol oer



Meist oeral laitsje?Is humor oars yn

ferskille
nde lannen?

 

Kinst laitsjen ophâlde? 

Wêrom laitsje wy as 
immen falt?

Kin taal grappich

wêze?

7. WAT IS HUMOR?

Werom is der humor?

Kinne bisten laitsje?

Kinst lokkich wêze sûnder

ea te laitsjen?
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Meist om alles laitsje?

Wêrom laitsje w
y faak

as in oar laket?

TINK DY TÛK!

Kinn
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Humor
 

    As twilling waard ik berne
   en dêr gie it daalk al mis

 do woest net oan my wenne
it waard spul, rúzje, deilis

                 bargebiten, razernij
  en ik stie der mar wat by

 
 Do tinkst: ‘Bin ik efkes stoer!’

mar dan wurd ik sa poer
     dat ik dy in prûllippe slach
   sadatsto in keartsje learst

 dat ik net hâld fan dat gedrach
 

 No’tsto my de rêch takearst
     ha ik mysels wer by de poat

want no’t ik tsjin dyn kont oansjoch 
        sit ik leaver by dy op skoat

   is slaanderij dan net omdoch
 

Soe ik sûnder skeel net sjen kinne
dat wy eins hiel leuk tegearre binne?

 



8. WAT IS BANG WÊZE?

Binne bern
banger as grutte 

minsken?

 
Hoe soe't 
wêze as 

nimmen mear 
bang wie?

Kinst foar 
dysels bang 

wêze?

  Is 
  it goed 
om bang 
te wêzen?

Kinne 
robots 

bang wêze?

Meie 
soldaten 

bang wêze?

Kinst bang
wêze foar
keunst?

Kinst kieze
wêr'tsto
bang foar

bist?

Meist
minsken bang

meitsje?
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Kinst libje 
sûnder bang 
te wêzen? Kinst bang wêze

foar in oare
taal?

TINK DY TÛK!



Bang
 

As ik jûns allinnich thús bin 
    dan wurd ik wolris bang 
  dat in dief hjir komme kin 

ik stek dan grutte kearsen oan 
        dy baarne lekker lang 

 
    Mar as ik om my hinne sjoch 

dan wurd ik alwer kjel 
  wêr’t ik ek bin, wat ik ek doch

oeral kinne spinnen sitte 
     dy’t krûpe oer myn fel 

 
  En as de tonger raast, o nee 

      dan bin ik sa benaud 
      ik set in pot kamilletee 
 en krûp ûnder in tekkentsje 
  dan fielt it wer fertroud  

 
     Doar op slot, kearskes oan   

 in tekken oer, de tee is set 
ik sit hjir smûk en sa gewoan 
 wat makket my noch bang? 

In swarte flearmûs seker net!



WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN MENS EN DIER?

©11fountains

9. WAT IS IN GOED MINS?

Binne minsken
ferkearder as bisten?

Dogge de minsken wat 
goed is foar de ierde? 

Kinst lokkich wêze
ast wat ferkeards

dien hast? 
 

Bist gjin goed minsk
ast Frysk praatst op

skoalle? 

Meie minsken 
deadzje? 

Kinne minsken witte 
wat goed en ferkeard 

is? 

Kin elkenien in 
ferkeard minsk 

wurde? 

Ast in ferkearde 
gedachte hast, bist dan in

slecht minsk? 
 

Witte ferkearde minsken 
fan harren sels dat se 

ferkeard binne? 
 

Binne wy better as 
de minsken dy't 
foar ús libben? 

Wannear is immen
net in goed minsk? 

TINK DY TÛK!



Mins bist
 

Doe’t Jonas ris te shoppen woe
parkearde er de walfisk
foar de haven yn de sinne

Doe’t Wally ris te swimmen woe
parkearde er de mins

yn de haven yn de sinne
 

Doe’t Jonas ris út iten woe
parkearde er de walfisk
hopsakee dêr gie er hinne

 
Doe’t Wally ris út iten woe

parkearde er de mins
flapsidee dêr gie er hinne

Sêd en foldien 
rûn Jonas útbúkjend
werom de haven yn

Sêd en foldien
dreau Wally dreamerich

werom de haven yn
Dêr wachte de walfisk

Dêr wachte de mins



10. WAT IS DE WRÂLD?

Wat is der efter de efterste stjerren ?

Wêrom bestiet de wrâld ?

Wat is sterker, de wyn oft de sinne ? Wa is de baas fan it hielal ?

Wurdt de wrâld lytser as men grutter wurdt ?

Moatte wy sunich wêze op de wrâld ?

Bestean der oare wrâlden ?

Is de wrâld foar elkenien gelyk? 

Hâldt de wrâld oait op te bestean ?

Wat is it ferskil tusken in 
dreamewrâld en in wrâld ?

As der gjin minsken mear binne , is der dan ek 
gjin wrâld mear ?

Bestiet der in wrâld-taal?

TINK DY TÛK!



Wrâld
 

 Ierde, wetter, lucht en fjoer
      moatte tenei troch mei trije

       dat is noch in hiele toer
ien moat in ûntslachbrief krije

 
Wetter spat fuortdaliks op
            ‘Wêr is dyn gewisse
de wrâld drûget sûnder my op
  kinst my dochs net misse.’

 
 Wyn komt mei in djippe sucht:

   ‘Sûnder my wurdt it net better
wa soarget der foar frisse lucht
    en ik bin in team mei wetter.’

 
         Fjoer kriget it hieltyd hiter
moat opkomme foar eigen saak

   sei: ‘Ik bin der foar de lekkere iter
 en minsken mei in goede smaak.’

 
            Elk sjocht no de ierde oan

    wurdt it dy âlde wat tefolle
   mar hy is hiel kalm en gewoan
 soe er frijwillich kappe wolle?



11. WAT IS KEUNST?

Is de iis
 fontein keunst ?

 Wannear wurdt
wat keunst?

Kin keunst 
groeie ?

Meie keunstners
alles meitsje
wat se wolle?

Kinst mei
 lego keunst 

meitsje ?

Werom meitsje 
keunstners 

keunst?

Kinst leare 
om keunst

 te meitsjen ?

Stel, dyn tekening 
hinget yn it museum, 

is it dan keunst?

Is graffity 
keunst?

©11fountains

Feroaret
 keunst as men in 
oare taal praat ?

Wat hat 
keunst mei 

taal te 
meitsjen ?

TINK DY TÛK!



Keunst
 

 Wat is in wûnder
         ûntstiet dat fansels

   wat is bysûnder
 bepaal ik dat sels

        kin ik dat meitsje
en is dat dan wier?

 
      Kinst derom laitsje

of falt it dy swier
  komst ek te witten

         wat echt is of kyts
 is keunst te mjitten

    yn grut, middel, lyts?
 

Is in wûnder baarlik
    of leaflik of stoer

 kin it ek gefaarlik
wat bliuwt derfan oer

         as elk itselde fynt
en by -sûnder omsjen

     ferdwynt?
 



Wat is
 lok?

Wat is de minsk?

Wat is libben?Myn 

gedichteboekje



Wat is
 leaf

de?

Wat is taal?
 

Wat is bang
wêze?

Wat is humor?

 



Wat is keunst?

 

Wat is de binnenkant? 

Wat is libben?
 

Wat is de wrâld?
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Neat út dizze útjefte mei op hokker wize fermannichfâldige wurde 
sûnder dat dêr skriftlike tastimming fan de gearstallers oan foarôfgiet.

 

Goai, lês, laitsje, tink en praat mei elkoar...tink dy tûk!
Dit boekje is in produkt fan Tink dy Tûk! Alle produkten fan 'Tink dy Tûk!' 
stean yn it teken fan filosofearje mei bern. Troch mei bern te filosofearjen leare 
se dat de wrâld net swart-wyt is, dat in oar der oars oer tinke kin en dat dit ok 
is. De bern leare mei filosofearjen krytysk te tinken, mei elkoar in fraach te 
ûndersykjen troch te harkjen, te praten en fragen te stellen. Sa wurde se wizer 
oer harsels, de oare bern en de wrâld.

It boekje 'filosofearje mei de 11 fonteinen' kin hiel goed kombinearre wurde 
mei oare projekten fan Ynspirearjend Meartalich Underwiis. Sjoch dêrom op 
www.inspirerendmeertaligonderw�s.nl, dêr't alle projekten opstean en meitsje 
in plan om op in ynspirearjende wize mei Frysk en meartaligens oan de slach 
te gean.


