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OER IT BOEK
De Kening fan Juster fertelt oer Renske, in tûk en pittich 
famke fan in jier of tsien, dat wrakselet mei in nije 
gesinsituaasje, mar dan fia har pake Marius fersyld rekket 
yn in spannend fantasy-aventoer fol bûtengewoane 
personaazjes en aksje. Wat se belibbet helpt har om by 
eintsjebeslút har ‘nije’ suske te akseptearjen. 
It boek kin beskôge wurde as it ferfolch op Renske wol stoer 
wêze út 2011 fan deselde skriuwer, mar kin hiel goed op 
himsels lêzen wurde.
It boek is ferdield yn 23 net al te lange haadstikken (In pear 
fan sels mar ien side). Op plakken is it boek humoristysk 
(byg. as de ravens mei-inoar yn petear binne, s. 55), op 
plakken mearkese� ich sfearfol (byg. as de poarte dy’t 
bewekke wurdt troch in ierdmantsje beskreaun wurdt, 
s. 67/68), mar nei de ein ta falle benammen de aksjesênes op, 
mei fûle gefjochten, dy’t leafhawwers fan kompjûterspultsjes 
en stripferhalen beslist oansprekke sille.
It ‘point of view’ yn it boek ferspringt nochal ris, de iene kear 
leit it perspektyf by Renske, yn oare haadstikken by har pake, 
de raven of de trol, mar úteinlik wurdt de lêzer it komplete 
ferhaal dúdlik: Renske blykt de pakesizzer te wêzen fan 
kening Magnus, de âld-kening fan It Lân fan Juster. Ferskate 
figueren binne troch de magyske Poarte hinnekommen 
dy’t it Lân fan Juster mei dat fan Hjoed (Fryslân) ferbynt: 
Raveman Alexios, in ploech raven dy’t him helpt en in trol. 
Nei in gefjocht dat om dea giet yn it hûs fan pake, rint alles yn 
it moderne mearke gelokkich goed ôf. 
Teminsten … Yn de epilooch dûkt aaklike Alexios wer op, om 
te driigjen dat er oait weromkomme sil. It liket o�  Paul van 
Dijk dêrmei it paad foar in diel 3 oer Renske iepenhâldt. 
De sidefoljende swart-wyt akwarellen binne fan de skriuwer 
sels, mei noch in tal ekstraatsjes lykas it selsportret fan de 
skriuwer e� eryn, of de rige raven (wy werkenne wite Fideldij 
fuort) op de skutblêden.

Afûk, 2012  |  ISBN 978 90 6273 927 1  |  hurd ka� , 141 siden, 
mei swart-wyt  yllustraasjes fan de skriuwer sels  |  Lee� yd: 10+
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GEARFETTING
Renske kin net goed opsjitte mei Wytske, de dochter fan 
de nije freon fan har mem. Dy twa wenje no by harren 
yn. Gelokkich kin se altyd terjochte by pake Marius, dy’t 
fierderop yn in paleise� ich hûs yn ’e bosk wennet. Dy harket 
teminsten wol nei har.
As se op in middei wer rûzje mei Wytske hat, draa�  Renske 
de snie yn, om nei pake te gean. Wytske giet lykwols e� er 
har oan.
Yntusken fertelt yn it Lân fan Juster in mem oan har famke 
Jildau oer de skiednis fan dat lân; oer kening Magnus dy’t 
fuort is, oer syn jaloerske broer Alexios en oer de oarloch 
mei de trollen, dy’t de kening wûn. Mar omdat er de lêste 
trollen frijlitten hie, kaam it folk yn opstân en moast de 
kening flechtsje. 
In Raveman bellet oan by it hûs fan Jildau, dy’t seit dat er 
in famke siket. De heit fan Jildau tinkt dat er miskien troch 
de Poarte moat, dy’t it Lân fan Juster mei dat fan Hjoed 
ferbynt. 
Dat docht de Raveman. Hy komt Wytske tsjin yn ’e bosk en 
triuwt har yn in jutesek omdat er tinkt dat sy Renske is. Mar 
dy sit feilich by pake foar de iepen hurd. 
As pake betinkt dat er beantsjes foar it iten fergetten is, 
set er ôf yn syn 45-km  autootsje om se te heljen. Hy wurdt 
oanfallen troch in groep raven, wêrtroch’ t it autootsje fan de 
dyk rekket.
Renske ferkent it hûs, dat fol stiet mei wûnderlike meubels 
en âlde skilderijen. Dan wurdt der op de doar kloppe…
In grizelige âldman mei in jutesek stiet op ’e stoepe. Ut alle 
macht besiket Renske him bûten de doar te hâlden, mar dat 
mislearret. De man, dy’t seit dat er Alexios hjit, is binnen. Hy 
blykt de broer fan pake te wêzen.
Underwylst stapt trol Knip troch de Poarte, op ’e syk nei de 
twa bruorren.
Alexios fertelt Renske hoe lilk o�  er is oer it beslút fan 
syn heit om syn broer Magnus (sa hjit pake Marius echt) 
kening fan it Lân fan Juster te meitsjen, wylst hy de âldste 
en braafste wie. No is er kommen om de kroan wer op te 
easkjen.
Pake wurket him de greppel út. Trol Knip stiet fierderop 
yn de bosk te betinken hoe’t er it hûs yn komme kin. Se 
moetsje inoar, en Knip jout ta dat hy dejinge wie dy’t yn de 
oarloch in grutte jildskat stellen hat, mar dat er dêr no spyt 
fan hat en helpe wol. Knip sil de raven dy’t om it hûs fleane 
ôfliede, sadat pake fia de reinpiip it hûs yn klimme kin.
Der ûntstiet in fûl gefjocht tusken Alexios en pake Marius. Op 
it lêste momint drukt pake de kroan op de holle fan Renske, 
en ropt har út ta Keninginne fan Juster. Alexios is woest. Hy 
hellet Wytske út de sek en driget har wat oan te dwaan, as er 
de kroan net kriget. Renske kiest foar Wytske, mar as sy de 
kroan oerjaan wol, batst de trol dwers troch de ruten. 

Alexios brûkt tsjoenderij, de ravens fjochtsje mei, de trol 
fjochtet om dea, en wite raaf Fideldij, dy’t úteinlik ek foar 
‘de goede kant’ kiest, lit sels it libben.
Op it lêste momint wit Alexios te ûntsnappen troch himsels 
yn in grutte raaf te feroarjen en him fuortfiere te litten 
troch syn ploech raven.
Renske, Wytske en pake Marius komme by fan de skrik, en 
Knip sil wer troch de Poarte. Hy freget o�  Renske meigiet, 
wat sy is no ommers Keninginne fan it Lân fan Juster.
Mar Renske beslút yn Fryslân te bliuwen. ‘Ik sil myn bêst 
dwaan om ris lâns te kommen,’ seit se. Pake seit dat it him 
spyt dat er it net goedmeitsje kinnen hat mei syn broer, 
omdat famylje belangryk is. Dat fine Renske en Wytske ek.
In wike letter giet de belle fan it hûs. Renske docht iepen. 
Alexios stiet op de stoepe en driget: ‘Pas mar goed op 
dyn kroan. Op in dei, asto it net ferwachtest, sil ik der wer 
wêze…’

(FOAR)LÊZE
Bern fan in jier of 10 ôf sille it boek sels lêze kinne, foarlêze 
kin al fan in jier of 8 ôf, mits de bern net te gefoelich binne 
en wol oer wat grizeljen en geweld kinne.
It boek is tige gaadlik om yn de klasse foar te lêzen oan de 
boppebou. 
Yn likernôch 10 – 12 foarlêssessys is it boek út te lêzen. 
Om’t it boek in soad perspektyfwiksels hat, is it miskien 
handich net op te hâlden oan ’e ein fan in haadstik, 
mar krekt midden yn in haadstik. Dan is de foarlêstried 
makliker op te pakken mei de folgjende sessy.
It boek hat in soad, faak grappige en werkenbere dialogen, 
wat it oantreklik makket foar bern.
As de learkrê�  net it hiele boek foarlêze wol, kin er de 
earste fjouwer of fiif haadstikken dwaan, sadat de bern 
nijsgjirrich wurde sels fierder te lêzen.
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PRATE – filosofearje
Der steane sinnen yn it boek dêr’tst lang oer neitinke kinst.
Lês de folgjende sinnen út it boek foar en bepraat se mei de bern. 

‘En oan in âlde man freegje hoe âld as er is, heart fansels net.’ (s. 39)
- Kloppet dat? Meist dat net/wol freegje?
- Wêrom meist dat net/wol freegje?
- Is it foar froulju oars om âld te wêzen/lykjen as foar manlju? Wêrom al/net?
- Wannear bist âld (en wêrom)?

‘Snie makket alles moai, fynt Renske.’ (s. 39)
- Wat soe Renske bedoele? 
- Bist it mei har iens? 
- Wat makket ne� ens dy de wrâld moaier?

‘Elkenien is wolris earne benaud foar.’ (s. 49)
- Is dat wier? Is echt elkenien wolris benaud?
- Is it slim om benaud te wêze foar wat? Of ek wolris handich?
- Wêrfoar kinst allegear benaud wêze?
- Hoe komt it dat de ien bygelyks bang is foar spinnen, en de oar net?
- Wat kinst deroan dwaan, ast earne benaud foar bist?

PRATE OER IT BOEK
‘Wêr gong in boek oer?’ is faak net sa’n produktive wize om 
mei bern oer it boek te praten. Bern witte faak de essinsje 
net goed te beneamen en ferlieze harsels gauris yn details.
In goede metoade om in berneboek klassikaal 
te besprekken is ûntwikkele troch de Ingelske 
berneboekeskriuwer Aidan Chambers. Hy beskriuwt dy yn 
syn boeken
Vertel eens en De leesomgeving, bondele yn Leespraat, 
Biblion 2012. 
De Vertel eens-oanpak komt derop del dat de learlingen 
en learkrê� , as it út is, oer it boek prate oan de hân fan de 
folgjende basisfragen: 
1. Wat fynst moai/goed oan it boek?
2. Wat fynst net sa moai/goed oan it boek? 
3. Wat fynst dreech of ûndúdlik? (Of frjemd, wiene der 

dingen dy’t net kloppen?).
4. Wiene der patroanen/ferbannen? (Wat dat hieltyd 

werom kaam yn it boek?).

Set de antwurden fan de learlingen yn stekwurden yn 
kolommen op it boerd. 
Binne der linen te lûken fan de iene nei de oare kolom? 
Binne der saken dy’t faker weromkomme? Falt der in tema 
of ûnderwerp op?
Bern dy’t oefenje om in boek op dizze wize te besjen, sille 
letter mear bysûndere dingen opfalle.

30
min

OAN DE SLACH MEI IT BOEK
It boek kin ekstra ta libben komme troch allerhande ferskillende ynfalshoeken en ferwurkingsopdrachten.
De piktogrammen betsjutte: = groep, = trijetallen, = twatallen, = yndividueel, 10

min = tiid 
dy’t noadich is foar de opdracht.
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‘Ik haw altyd tocht dat der noch wol tiid wie om it goed te meitsjen mei Alexios,’ sei er. 
‘Tiid genôch…en no binne wy âlde mannen.’ (s. 139)
- Kin tiid opreitsje?
- Hasto altyd tiid genôch?
- Hast ek wolris tiid te min?
- Tinkst nei oer watst mei dyn tiid dochst?
- Soest wolris oare dingen dwaan wolle ast dochst, en wêrom?

SKRIUWE – prate mei in bist
A.
‘Bisten prate dêr noch’ (s. 17)
Yn it lân fan Juster is it hiel gewoan dat bisten prate kinne. 
Freegje de bern in bist te betinken dêr’t sy graach ris in praatsje mei meitsje wolle 
soene. 
Dat kin har eigen húsdier wêze, mar miskien ek wol de neef dy’t nachts om har earen 
gûnzet, of in wolf yn ’e bosk.
Freegje de bern dêrnei om fiif fragen oan dat bist op te skriuwen, mei in behoarlike 
tuskenromte.
Klear? Lit de bern dan ‘yn de hûd’ fan it bist krûpe, en de antwurden as dat bist sels 
opskriuwe ûnder de fragen.
It wurdt it moaist as de fragen en de antwurden yn ferskillende kleuren notearre 
wurde.

B. 
‘Kinsto it tinken fan bisten beynfloedzje?’ begjint Alexios syn ferhaal (s. 73)
Freegje de bern it bist te betinken of op te skriuwen dat sy graach ris mei har tinken 
beynfloedzje wolle soene. Wat soene sy it bist dan dwaan litte en wêrom?

SKRIUWE – epilooch, wat betsjut dat? 
Boppe it lêste haadstik fan it boek stiet Epilooch. 
Freegje oan de bern wat dat betsjut, of lit harren it opsykje. (= neiwurd, epiloog yn it 
Hollânsk).
As in boek in neiwurd ha kin, kin it dan ek in foaropwurd ha? Soe dêr ek in moaie term 
foar wêze? (= prolooch, yn it Hollânsk proloog).
Lês de epilooch foar. Wêrom hat de skriuwer dit haadstikje tafoege? It boek wie dochs 
al út? (Antwurd: Hy einiget it boek ekstra spannend, omdat er suggerearret dat der yn 
de takomst noch in soad nije aventoeren barre sille, en waarmet de lêzer alfêst op foar in 
eventueel diel 3).
Fine de bern dat der in diel 3 komme moat? Wêr soe dat oer gean kinne?
Freegje de bern de earste tsien rigels fan diel 3 te skriuwen. 
Hoe begjint it ferhaal? Kinne sy alfêst de titel fan dat tredde boek betinke? En miskien 
de foarkant ûnwerpe en tekenje?

(Fariant: mei de hiele klasse tawurkje nei ien ferhaal, en dat skriuwe, tekenje en opstjoere 
nei de Berneboeke-ambassadeur!)

30
min

30
min

‘Ik haw altyd tocht dat der noch wol tiid wie om it goed te meitsjen mei Alexios,’ sei er. 
‘Tiid genôch…en no binne wy âlde mannen.’ (s. 139)
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SKRIUWE – dyn eigen biografy
Hielendal achteryn it boek stiet de biografy fan skriuwer Paul van Dijk, wêryn’t ferteld 
wurdt oer syn libben en wurk.

Freegje de bern ris sabeare mei in tiidmasine tweintich jier foarút te springen yn de 
tiid, en dan in biografy oer harsels te skriuwen.
Gegevens dêr’tst oan tinke kinst:
Hoe âld bist oer tweintich jier? Wêr wennest dan en mei wa? Hast studearre? In 
oplieding folge? In prachtich berop? Aparte húsdieren?
Fertel de bern dat se der hearlik op los fantasearje meie. Miskien komme sy wol op 
ideeën oer wat se letter dwaan wolle…

(Foarbyld:
Feike de Boer, 30 jier, hat nei it Atheneum yn Drachten studearre yn Amearika. Hy is 
strieljagerpiloat wurden en hat yn fiif ferskillende lannen wenne, mar hat no in ranch yn 
Texas. Dêr wennet er mei syn frou en soantsje, en sy ha ek twa hûnen. 
Feike hopet yn de takomst astronaut te wurden en de earste man op Mars.)

TAAL – byldspraak  
‘En dan har nekke, dy is sa lang as in slang fan in stofsûger.’ (s. 9)
Byldspraak is figuerlik taalgebrûk. Der binne allerhande soarten byldspraak, mar ien 
dêrfan is de ferliking. Dy brûkt skriuwer Paul van Dijk faak yn syn boek. De wurden ‘as’ 
en ‘o� ’ komme dêr meastal oan te pas. Foarbylden:
s. 20  Eagen sa swart as modder.
s. 36   De snieflokken meitsje in wylde dûns foar har eagen. 

It liket wol o�  der in bak mei papiersnippers oer har hinne goaid wurdt.
s. 37  Asto lilk bist, bist krekt in meunster.
s. 43  Renske sit derûnder, se liket wol in sniepop.
s. 70  Griene reek kronkelet as in glysterige slang troch de nauwe iepening.
s. 79  Al gau fleach ik as in skym troch de tsjustere bosken.

Bepraat mei de learlingen wat in ferliking yn literatuer is, en neam dizze foarbylden. 
Begripe sy wat der bedoeld wurdt?

Freegje de bern dêrnei de ferlikings op wurkblêd 1 ôf te meitsjen.

(Antwurden ne� ens it Frysk Wurdboek:
Sa swart as... (ierde, git, inket, in kachel, in roek, roet)
Sa wyt as… (snie, in doek, kalk, kryt, sûpe (=karnemelk))
Sa read as... (bloed, fjoer, in foks, in kree� , in kraal, in pioen)
Sa stom as... (in fisk, in wezeling, it e� erein fan in baarch/ko)
Hy stjonkt as... (in murd, in bok, in húske, jarre)
Sy is sa lilk as… (in seage, in baarch, in hûn, in spin, in tiger)
Sa leaf as... (poes))

30
min

30
min
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TEKENJE EN SKRIUWE – ik bin dyn spegel  
‘As se harsels yn it spegeltsje dat se yn har aginda plakt hat, besjocht, ergerje har 
sinnespruten har noch it meast.’ (s. 9)
Renske besjocht harsels yn in spegeltsje, en is net sa bliid mei har eigen uterlik. Sa giet 
dat faak. Mar elk mins is unyk, en hat moaie dingen.
Foar dizze opdracht wurden de bern yn twatallen yndield. Sy ha in A4 en in potlead. Lit 
se tsjinoer inoar sitte en in portret fan de oar meitsje, sy binne om sa te sizzen inoars 
spegel. As de tekening klear is, lit se dan de namme en positive saken en sterke punten 
fan de oar derby skriuwe yn in bepaalde kleur. Tink bygelyks oan: moaie brune eagen, 
freonlik gesicht, prachtich lang hier, mûle dy’t faak laket, lange wimpers.
Mar dan: freegje o�  se mei in pin/potlead yn in oare kleur der moaie eigenskippen en 
talinten fan de buorman/frou by skriuwe wolle, dy’t se net sjogge, lykas bist aardich 
foar oaren, makkest leuke grapkes, witst in soad oer de natoer, kinst goed fuotbalje, ik 
fyn it gesellich mei dy te praten, helpst my altyd mei myn sommen.’
Bepraat de opdracht achterôf. Hoe belangryk is uterlik? Is hoe’tst fan binnen bist net 
folle belangriker? Wat binne der in soad goede dingen oer in oar te fertellen, dochs? 
Fûnen de bern it fijn om safolle kompliminten te krijen? Is it net hiel ienfâldich om de 
oar in komplimint te jaan?

TEKENJE EN SKRIUWE – de man mei de fiskekop
‘Pake hat wolris wat ferteld oer de man mei de fiskekop dy’t op ien fan de skilderijen 
stiet.’ (s. 45)
Freegje de bern in A4 dûbel te tearen. Lit har op de linkerkant de man mei de fiskekop 
tekenje en kleurje, sa sekuer en moai as sy kinne. It wurde keunstwurkjes! Lit har tinke 
oan de klean fan de man. Binne dy apart? Wat hat er oan de fuotten? Hat er ek noch 
wat yn ’e hân? 
Klear?
Lit har dan op de rjochterkant fan it blêd it ferhaal fan de man mei de fiskekop skriuwe. 
Hy kriget in namme. As sy gjin begjinsin witte, kinne sy begjinne mei:
‘Op in dei kaam (syn namme) te ticht by de sleat….. 
En lit it fantasyfolle ferhaal him ûntrôlje. 
Dêrnei fansels beprate en presintearje.
(Fariant: ynstee fan tekenje kinne de bern ek in kollaazje meitsje, mei plaatsjes dy’t sy 
útprinte ha en foto’s út âlde tydskri� en.) 

TEKENJE – ûntwerp it Lân fan Juster
‘Der binne lannen dy’t hielendal net op kaarten stean. Gewoan om’t minsken der noch 
noait west hawwe, of om’t minsken se noch net fûn hawwe.’ (s. 17)
Der bestiet noch gjin kaart fan it Lân fan Juster. Dat moat oars! 
Op wurkblêd 2 hat skriuwer Paul van Dijk in foarset jûn troch de omtrek fan it lân te 
tekenjen, en in leginda (= útlis wat de kaartsymboalen betsjutte).
De learlingen meie no it Lân fan Juster ûntwerpe en tekenje. 
Op s. 89 jout skriuwer Paul van Dijk noch wat oanwizings. Hy neamt de doarpen 
Dwaalsum, Troebelbeek en Moleburch en it paleis fan kening Magnus dat yn in keal 
lânskip stiet. Op oare plakken yn it boek hat er it oer it Skimmewâld, Trollebergen en 
woestinen.
Freegje de bern om op de kaart doarpen, stêden, rivieren, kanalen, marren, bosken, 
bergen, wat eilannen yn see  te tekenjen. Begjin mei de doarpen en streken dy’t Paul 
van Dijk neamt, mar gean dan fierder, en tekenje der fanalles omhinne.

45
min

60
min

60
min
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Fansels moatte alle doarpen, marren ensfh. ek in namme ha. Freegje de bern dy derby 
te setten.
Sy meie der bêst foar ynspiraasje in atlas by pakke. Hoe sjocht in kaart der eins út? 
Hokker kleuren wurde der brûkt?
Der binne noch tal fan útwreidingsopdrachten te betinken bygelyks:
• Ûntwerp en tekenje de flagge fan It Lân fan Juster.
• Hokker ynwenners hat it lân fan Juster noch mear, behalve minsken, trollen en 

ierdmantsjes? Tekenje of omskriuw se.
• Yn it Lân fan Juster ha de minsken aparte beroppen. Beskriuw ris ien berop dat yn ús 

wrâld en tiid net foarkomt, mar yn it Lân fan Juster wol.

TEKENJE – boektitels
‘Om it noch mar net oer de nuvere boeken fan Pake te hawwen. Se is der wis fan dat se 
boeken as ‘Skiednis fan de Fearremannen’ en ‘301 resepten mei wolvefleis’ net yn de 
bibleteek tsjinkomme sil.’ (s. 45)
By de pake fan Renske steane frjemde boeken op de planke. 
Op wurkblêd 3 is dy boekeplanke te sjen. Op de measte boekrêgen steane noch 
gjin titels. De learlingen mei har eigenbetochte titels dêrop skriuwe. Hoe gekker hoe 
moaier. 

TOANIEL – toaniellêze
De toanieltekst op wurkblêd 4 (s. 55 út it boek) is foar fiif bern. 
Rollen: Alde raaf, Raaf 2, Raaf 3, Raaf 4, wite raaf Fideldij.
Freegje de bern yn groepkes fan fiif de toanieltekst ta te rieden troch earst de rollen 
te ferdielen, en dan de tekst goed troch te lêzen. Sy hoege de tekst perfoarst net út de 
holle te learen, it is de bedoeling dat sy it aanst foarlêze kinne. 
Freegje, neidat de bern har taret ha, in pear groepkes nei foaren om de sêne út te 
spyljen. Fansels meie sy de tekst by de hân hâlde.

MUZYK – komponearje
‘De Trol tinkt nochris oan it berneliet dat syn mem yn it ferline sa faak foar him songen 
hat.’ (s. 67)
Yn it boek stiet in ferske, mar der is (noch) gjin melody by. Lês de tekst foar en diel him 
út op papier (Wurkblêd 5). Hoe komt de tekst op de bern oer? Fine sy him fleurich, 
krê� ich of miskien wol fertrietlik? 
Freegje de bern dan om yn groepkes (in stikje útinoar sittend) in melody te 
ymprovisearjen, of in rap te betinken. Miskien binne der bern dy’t in ynstrumint 
bespylje kinne, en it proses stypje kinne mei akkoarden?
Mei de hiele groep wurdt úteinlik tawurke nei de aldermoaiste melody of rap. 
In folgjende stap kin wêze dat de groep, of in part fan de learlingen it sjongt of rapt (en 
beatboxet), en dat dat filme wurdt.

Fansels moatte alle doarpen, marren ensfh. ek in namme ha. Freegje de bern dy derby 

Sy meie der bêst foar ynspiraasje in atlas by pakke. Hoe sjocht in kaart der eins út? 

30
min

45
min

45
min
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BYLDSPRAAK

Folje yn:

Sa swart as 

Sa wyt as 

Sa read as 

Sa stom as 

Hy stjonkt as 

Sy is sa lilk as 

Sa leaf as 

(Sykje de ferlikings eventueel op yn it Frysk Wurdboek)

En no allinnich mei de eigen fantasy oan de slach:

Hy rûn sa stadich as 

De hûn wie sa bang as 

It iis wie sa glêd as 

Buorfrou raasde sa lûd, sy klonk as 

Nynke har keamer wie sa netsjes as 

De wyn waaide sa hurd as 

WURKBLÊD 1 – DE KENING FAN JUSTER
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WURKBLÊD 2 – DE KENING FAN JUSTER
Tekenje de kaart fan it Lân fan Juster (tekening Paul van Dijk)
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WURKBLÊD 3
 – DE KENING FAN JUSTER

Betink boektitels (tekening Paul van Dijk)
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WURKBLÊD 4 – DE KENING FAN JUSTER
Toaniellêze

Rollen: Alde raaf, Raaf 2, Raaf 3, Raaf 4, wite raaf Fideldij.

ALDE RAAF: Is er al binnen?

RAAF 2: Jahaa, hy is binnen.

ALDE RAAF: Dy stomkop. Hy hie dy doar al lang iepen krije kinnen.

  RAAF 3: Lit him dat mar net hearre.

   FIDELDIJ: (besoarge) As er mar net begjint te tsjoenen.

    RAAF 4: Kraa!

ALDE RAAF  (gnysket): Ik soe der wol wat foar oer hawwe om dy âlde wer ris yn aksje te sjen.

   FIDELDIJ: Dy kear doe’t er dyn beam yn in winterwoartel feroare, krimmeneardest wol oars.

    RAAF 4: Kraa!

RAAF 2: Hy hie oars wol even wachtsje kinnen, ik haw ferhipte honger.

ALDE RAAF: Sin oan wat.

RAAF 2: Hm?

ALDE RAAF: It is ‘sin oan wat’, net honger.

RAAF 2: Ik haw ferhipte ‘sin oan wat’.

    RAAF 4: Kraa!

ALDE RAAF: Nee, it is -

   FIDELDIJ  (falt him yn it wurd): Hâld jimme stil! Wy binne hjir foar it famke, Renske hyt se.

ALDE RAAF: ‘Dy sit dochs al yn ‘e jutesek?

  RAAF 3: Ik kom hjir net foar Renske.

   RAAF 4: Ik ek net!

ALDE RAAF, RAAF 2, RAAF 3, RAAF 4: (prate allegear lûd trochinoar) Kra kra kra, babbeldebabbel, rabarber 
rabarber, kra krááá!

   FIDELDIJ: Hâld jim de SNAFFEL!

 – DE KENING FAN JUSTER
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WURKBLÊD 5 – DE KENING FAN JUSTER
Betink muzyk (of in rap) by de liettekst 

Ferske op s. 67 út it boek:

De poarte

In ierdmantsje út Moleburg
wie net benaud
Op in dei hat hy in Poarte boud

In bôge fan stiennen,
mei twa doarren derfoar

Stadich tsjoende er it oanelkoar
Op in berch,
grut en grien
hat er de doarren iependien

Doe koe er reizgje tusken Hjoed en Juster
Yn it ljocht en yn it tsjuster

It mantsje fleach fan hjirre nei dêr
Tûzenen kearen hinne en wer

Mar sa’n Poarte is gjin boartersguod,
op in dei mocht er net wer fuort

Fan al dat hinne-en-wer geflean
moat er no ivich by de Poarte stean

Sjochsto in poarte, draai dy dan om
Noartel stiet dêr, do komst net mear werom



LESBRIEF De Kening fan Juster, Paul van Dijk  – troch Lida Dykstra 13

Paul van Dijk

OER

PAUL VAN DIJK

PAUL VAN DIJK (1981) is berne yn Warkum. Dêr 
wennet er noch altyd. Hy is learaar Ingelsk oan 
Csg Bogerman Balk.
Paul is in multytalint. Behalve boeken skriuwe, 
en dy sels yllustrearje, spilet er ek yn bands 
(piano, akkordeon en fioele) en komponearret 
er muzyk.
Sûnt 2009 hat er syn eigen berneteaterselskip 
Knûkel. De ôfrûne jierren skreau er dêr ferskate 
stikken foar, bygelyks Renske wol stoer wêze. Dat 
ferhaal is letter syn earste berneboek wurden. 
Hy makket ek de muzyk en ûntwerpt en bespilet 
de poppen fan it teater.
Yn 2014 hat er it Aksjeboek foar bern De 
wûndertoeter fan Hindrik Bûter skreaun.
Paul skriuwt ek gedichten foar folwoeksenen. 
Sjoch foar mear ynformaasje 
www.depenvanpaul.nl 

Berneboeken fan Paul van Dijk:

Renske wol stoer wêze!, Afûk, 2011
De Kening fan Juster, Afûk, 2012
De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter, Afûk 2014


