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de toverangel fan ate is in boek foar begjinnende lêzers
(groep 3, AVI-Frysk E3) oer it jonkje Ate, fan in jier of seis,
dat heart dat er dy sneons in fiskwedstriid by de feart is.
Mei help fan pake Jan en in fisker kin Ate meidwaan, mei in
‘toverangel’. Uteinlik fangt er in grutte fisk, dy’t ûntsnapt.
Mar Ate hat fiskjen leard, in moaie dei hân en stiet yn ’e
krante.
de toverangel fan ate is opboud út fyftjin koarte haadstikken.
De sinnen, mei maklike wurden (al stiet der soms in dreger
wurd tusken as flaggemêst, fiskwedstriid of fototastel),
begjinne hieltyd op in nije rigel. De blêdspegel is oersichtlik.
Alle siden ha op syn minst ien kleurrike yllustraasje. De
gesichtsútdrukkings fan de haadpersoanen binne goed
troffen, en fertelle de lêzer krekt wat it personaazje tinkt
of fielt.
It ferhaal is werkenber, mar hat tagelyk in mearkeseftige
komponint, want stiet der no werklik in toverbeam yn Ate
syn buert, en kinst fan in tûke dêrfan in toverangel meitsje?
Ek de trijedieling dy’t ûntstiet troch de trije bledsjes dy’t
ien foar ien ôffalle nei’t Ate in winsk dien hat, kenne wy fan
mearkes.
Yn Ate syn wrâld (in doarpke tusken de lannen, mei in soad
grien) komme allinnich mar freonlike minsken foar. Dat er fan
de sjuery net meidwaan mei oan de fiskwedstriid, om’t dy
foar grutte minsken is, is efkes in tsjinslach, mar ek dêr wurdt
gau in mouwe oan past. Dat makket de toverangel fan ate in
fijn, feilich ‘feel good’ boek, tige brûkber om Frysk lêzen mei
te learen en te ferbetterjen.
Maaike van den Akker makke foar it boek sêftkleurige
yllustraasjes. Har technyk bestiet derút dat sy earst sketsen
makket, dy’t sy dêrnei mei potlead ta dúdlike linetekeningen
omwurket. Dy scant se yn op har kompjûter, om se dêrnei
mei in tekentablet yn te kleurjen yn Photoshop. Se brûkt
ferskillende ‘brushes’ (digitale pinsielen).
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GEARFETTING
As Ate yn de tún boartet, stoppet der in auto op ’e dyk. In
man mei in skeppe stapt út. Hy set in flaggemêst oerein,
foar in fiskwedstriid de sneons dêrnei.
Pake Jan, in buorman dêr’t Ate goed mei opsjitte kin,
opperet dat Ate wol meidwaan kin. ‘Ik fiskje noait,’ seit Ate.
‘En ik ha ek net in angel.’
Pake Jan wit wol ried. Hy fertelt Ate dat er as jonkje graach
fiskje mocht, en doe fan sýn pake in toverangel krigen hat.
Hy nimt Ate mei it lân yn, nei in toverbeam, en snijt der
in lange, tinne tûke ôf. Oan dy stôk, mei trije bledsjes der
noch oan, makket er in snoer en in kleurige dobber fêst, en
de angel is klear.
Fiskje is noch net sa simpel, ûntdekt Ate. Mar as er by de
feart lûdop seit: ‘Wat woe ik graach byt krije,’ sjit de dobber
ûnder. Ate hat gjin fisk fongen, mar syn winsk kaam wol út.
Ien bledsje rûgelet fan de angel.
Dy sneons is Ate betiid fan ‘t bêd om oan de fiskwedstriid
mei te dwaan. Mar ienkear by de feart seit in man fan de
sjuery dat de wedstriid allinnich foar grutte minsken is. In
fisker kriget meilijen mei Ate, praat mei de sjuery en seit
dan: ‘Do meist by my sitte.’
It byt net goed, mar as Ate ‘ik woe dat ik in fisk fong’ seit,
hellet er in lyts fiskje op. De angel ferliest wol it twadde
bledsje.
Ate begjint te begripen hoe’t de toverangel wurket. Hy
sprekt syn tredde winsk út: ‘Ik wol in hiele dikke fisk’. Daalk
hat er byt, syn angel stiet der krom fan.
In fotograaf flitst him lyk yn it gesicht. De tried fan syn
angel brekt, en de fisk is fuort. Troch de loft waait it tredde
bledsje.
De moandeis dêrop blykt Ate op it foarblêd fan de krante te
stean. ‘Jongen verspeelt supervis’ stiet ûnder de foto.
Dat Ate in toverangel hie, stiet der net by. Dat witte
allinnich Ate en pake Jan.

DE SWELTSJERIGE

De Sweltsjerige, in rige boeken op AVI-Frysk-nivo foar
begjinnende lêzers, is in inisjatyf fan útjouwerij Audiofrysk
yn ’e mande mei Sintrum Meartaligens Cedin.
Yn 2017 ferskynden seis dielen fan ferskillende Fryske
skriuwers en yllustratoaren, yn 2019 kamen nochris sân
dielen út.
De technysk lêsnivo’s steane dúdlik fermeld yn en efterop
de boeken.
Foar mear ynformaasje:
https://audiofrysk.nl/Sweltsjes.php
Resinsje oer de boeken: https://www.audiofrysk.nl/media/
LC-20170929-Aventoeren_foar_begjinners.pdf

(FOAR)LÊZE
Bern dy’t healwei groep 3 of yn groep 4 sitte, dus dy’t
alle letters en klusters kenne, sille it boek sels lêze kinne.
Foarlêze kin al fan in jier of 4 ôf.
Bern dy’t noch net wend binne Fryske boeken te lêzen,
sille earst grif wat oanrinprobleemkes ha, om’t yn it
Frysk aksinten (ú, û, â, ê) twalûden (ea as yn feart, oa as
yn skoalle en boartsje, uo as yn buorman, ii as yn tiid),
trijlûden (oai as yn moai en noait) en bylûdkombinaasjes
(tsj as yn tsjerke en frj as yn frjemd), foarkomme, dy’t it
Hollânsk net ken.
Mei wat oefening sil dat lykwols gau better gean. De
oersichtlike blêdspegel, alle moaie yllustraasjes en it
meinimmende ferhaal meitsje it boek tige oantreklik.
Om Frysk lêzen metoadysk oan te learen, kin ferwiisd
wurde nei de Lêsline fan lesmetoade Spoar 8, wêryn’t
Keimpe de Krokodil de bern helpt om lêzen te learen. Foar
mear ynformaasje: https://spoar8.frl/metoade/lesline/
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OAN DE SLACH MEI IT BOEK

It boek kin ekstra ta libben komme troch allerhande ferskillende ynfalshoeken en ferwurkingsopdrachten.
= groep,
= trijetallen,
= twatallen,
= yndividueel, 10 = tiid
De piktogrammen betsjutte:
dy’t noadich is foar de opdracht.
min

PRATE – kin soks wol of net?
15-30
min

Der steane dingen yn it boek dêr’tst dy fan ôffreegje kinst oft it kin of net.
Bepraat mei de learlingen, dy’t yn in rûnte sitte, de folgjende sinnen.
Dan mar allinne boartsje. Dat kin ek wol. (s. 4)
• Kin dat, allinnich boartsje?
• Hoe boartesto allinnich? Wat dochst dan?
• Is telefyzjesjen ek boartsje?
• Is sporte ek boartsje?
• Boartsje grutte minsken ek?
• Wat is der sa moai oan, om mei oaren te boartsjen?
Pake Jan is net Ate syn echte pake. It is eins Ate syn buorman. (s. 5)
• Wat is in pake eins?
• Kin in buorman ek in pake wêze?
• Hasto pakes? Hoefolle?
• Hjit dyn pake pake, of neamst him opa, oop, poppop of miskien noch wat oars en
wêrom?
• Soms krije pakes bynammen sa as ‘pake pleats’, ‘pake Ljouwert’ of ‘pake lego’. Binne
der bern dy’t harren pake in spesjale namme jûn ha en wêrom?
• Ate kriget in toverangel fan pake Jan. Wat dochsto it leafste mei dyn pake of beppe?
• In toverangel út in toverbeam? Dêr hat hy noch noait fan heard. (s. 10)
• Hasto wolris fan in toverangel heard?
• Leausto yn in toverangel? Soe dy echt toverje kinne?
• Soesto ek wol in toverangel ha wolle? Of leaver oar toverark? Wat dan en wat
soest dermei dwaan? (Miskien wol in toverauto, in toverjurk, in toverbiezem of in
toverpinne?)
Dizze wedstriid is net foar bern. Allinne grutte minsken dogge mei. (s. 22)
• Wannear bist in grut minske?
• Fynsto grutte minsken oars as bern? Wêrom al of net?
• Wat mei in grut minske allegear, dat bern net meie?
• Wat meie bern allegear, dat grutte minsken net meie?
• Tinkst dat it aardich is om in grut minske te wêzen? Wêrom al of net?

PRATE – doch in winsk
15
min

De learlingen sitte yn in rûnte. Lês de passaazje op s. 17 en 18 foar, fan Pake Jan
stapt…. o/m It driuwt in eintsje fierder op it wetter.
Bepraat mei de bern: As Ate lûdop in winsk docht, komt dy út.
Wat soesto winskje, ast in toverangel hiest?
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TEKENJE – ûnderwetterwrâld
15
min

Yn it boek is it wetter hieltyd fan de boppekant tekene. Wy sjogge it oerflak.
Mar der is fansels ek in hiele wrâld ûnder wetter.
Freegje de bern dy ûnderwetterwrâld op in tekenblêd te tekenjen, en derby te
skriuwen wat sy tekene ha.
Betink mei de groep earst wat ‘ûnderwetterwurden’ en skriuw se op it boerd foar
ynspiraasje, lykas: fisk, sturt, fin, kop, stien, skulp, plant, blêd, kroas, heak (fan de
angel fan Ate), reid, wier, alch, iel (= paling), roch (= rog), bears, snoek, skat, kiste, flesse
(mei in briefke?), kikkert, of wat de bern mar betinke kinne. It is nea ferkeard.
Dêrnei moai kleurje, fansels.

TEKENJE, STIMPELJE – meitsje in toverangel
45
min

Gean mei de groep nei bûten, en lit de bern elk trije geve, net al te grutte bledsjes
sykje. Dy bledsjes sille aanst as stimpels brûkt wurde foar op wurkblêd 1.
Jou elke learling it útprinte wurkblêd mei de angel.
Lit har de blêden oan ien side beskilderje mei ferve, en dan dy side op it papier drukke.
Moai stilhâlde fansels, dan wurdt de ôfdruk fan it blêd it bêste.
Sa, no hat de toverangel trije bledsjes.
Freegje de bern dan te betinken hokker fisk Ate fongen hat, en dy ûnder oan de line te
tekenjen of te stimpeljen mei blêden. Alles mei, ek in fantasyfisk yn bûnte kleuren.
Of hat Ate miskien wol wat hiel oars oan de heak, lykas in âlde fyts, in skatkiste of in
seemearmin?
As sy tiid oer ha, meie de bern ek de achtergrûn fol tekenje en kleurje.
In hoarizon lûke op 1/3 helpt altyd goed om djipte te meitsjen.

NATOER – blêdebingo
60
min

Op side 12 is te sjen dat de toverbeam fan Ate in wylch is. In stobbewylch (= knotwilg),
om krekt te wêzen.
Kenne de bern al wat beamsoarten?
Nim de bern mei op in kuier yn de buert fan skoalle, en doch de blêdebingo op
wurkblêd 2.
Wa soe it earste alle blêden (en nuddels) fûn ha?
It giet om in bjirk, iik, bûk, eskdoarn (mei de ‘helikopter’-siedsjes), roas, wylch,
kastanje, appelbeam, spjir.
It is net slim as net alle blêden fûn wurde.

TOANIEL – toaniellêze
20
min

Op wurkblêd 3 steane twa teksten dy’t troch learlingen lûdop foarlêzen wurden kinne.
A. Foar twa bern - De dialooch tusken Ate en de man mei de skeppe (s. 6)
B. Foar trije bern - In petear tusken Ate, it sjuerylid en in fisker (s. 21, 22)
Lês de teksten earst foar, en freegje de bern dan yn groepkes fan twa of trije sa’n
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.
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TEMA FISKEN
BEWEGE EN TAAL – Alle fisken swimme
15
min

De bern sitte yn in rûnte. Freegje harren om de hannen mei de palmen tsjininoar foarút
te stekken, as ‘in fiskje’. De learkrêft kiest in letter, bygelyks de f fan fisk (ynfo: yn it
Frysk komt de v as begjinletter fan in wurd net foar).
Dêrnei neamt de learkrêft wurden. As dy mei in f begjinne, meie de bern mei de
hannen bewege, dus de fiskjes swimme litte. Wurdt in wurd mei in oare letter neamd,
dan hâlde de fiskjes har stil.
Suggestjes foar f-wurden: fisk, fin, foks, flesse, famke, fear, feie, foarke, fjouwer, fiif,
film, finster, fioeltsje, fiter, fjoer, flagge, flearmûs, flok, fluch, fôle.

SJONGE – fiskje, fiskje yn it wetter
15
min

Yn it muzikale printeboek De bisteboel fan Omke Roel (Afûk, 2011, ISBN 978 90 6273 880 9)
mei ferhalen fan Tys Wadman, lietsjes fan Hendrik van der Meer en muzyk fan Kees van
der Meer (ek yn de Lêskoffer 2020 fan de Berneboeke-ambassadeur), stiet in liet oer in
fiskje.
Beharkje it lietsje fia https://soundcloud.com/kees-van-der-meer-1/18-fiskje-yn-it-wetter
en freegje de bern mei te sjongen.
Fiskje, fiskje yn it wetter
Fiskje, fiskje yn it wetter,
hasto net in hûs.
Fûgels bouwe moaie nestkes
yn in holtsje krûpt in mûs.
Mar de fiskjes hawwe neat,
dy swimme altyd yn de sleat.
Fiskje, fiskje yn it wetter,
hasto net in bêd?
Sis ris wêr moatsto dan sliepe
of leist ûnder it griene blêd.
Mar sa’n bêd is ommers neat,
it is sa iepen yn ’e sleat.
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TAAL – rymke
20
min

Yn de bondel mei rymkes Tutte mei de linten fan Diet Huber stiet op s. 27 in saneamd
nonsens-rymke oer in ferkâlden fisk, mei tal fan ferwurkingsmooglikheden.
It rymke kin foarlêzen wurden of út de holle leard troch de bern.
Fansels kin Hatsjyhatsjee, om’t er sa moai beskreaun wurdt, ek tekene of plakt wurde.
Fragen dy’t steld wurde kinne nei oanlieding fan it rymke:
• Wêrom hjit de fisk Hatsyhatsjee?
• Wat is sipeltee? Bestiet dat echt?
• Wat binne weagen?
• Wat betsjut: Wat rûst it mâl?
• Tinkst dat de fisk Hatsjyhatsjee in grutte fisk is? Wêrom?
De ferkâlden fisk
Yn de see fan Pimpompee
swom de fisk Hatsyhatsjee
mei in pûdsje sâlte dropkes
en in kopke sipeltee,
mei in gleone wetterkrûk
op syn kâlde fiskebûk,
om syn liif in breidene jas,
om syn sturt in rutene das.
As dy fisk: ‘Hatsy!!! Hatsjeee!!!’
prúst yn de see fan Pimpompee,
geane de wagen Woetsj! omheech,
geane de wagen Watsj! omleech.
Alle skipperkes op ’e wâl
roppe: ‘In stoarm! En wat rûst it mâl!
Earst moat dy smoarge fisk mar better,
oars komme wy net mear op ’t wetter!’

FOARLÊZE – âld Frysk folksferhaal
20
min

Dit mearke, ek oer in fiskje en oer trije winsken, is op syn minst 200 jier âld. De
bruorren Grimm ha it opskreaun as De visser en zijn vrouw. Yn it boek fan de Fryske
samler fan folksferhalen Dam Jaarsma (1914 – 1991) stiet it as hjirûnder. (De taal fan it
ferhaal is wat ferienfâldige en oanpast.)
Lês it ferhaal foar en praat der dêrnei mei de bern oer.
Wat fynst fan de ôfrin fan it ferhaal?
Asto it toverfiskje wat freegje koest, wat soest dan winskje?
Bisto tefreden mei watst hast?
Guon minsken binne altyd tefreden, guon noait. Hoe kin dat?
Asto dat kaboutermantsje west hiest, hiest it dan krekt sa oanpakt as hy? Wat hiesto
dan dien?
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It toverfiskje
Der wiene ris twa kabouters, in âld mantsje en in âld wyfke. Dy wennen yn in âlde,
omkearde panne, want sy hiene gjin jild foar in húske.
Op in dei sei it wyfke: ‘Ik haw wolris heard dat hjir flakby in feart is, dêr’t in fisk yn
wennet. Ast om dat fiskje ropst, en it ferskynt, dan meist in winsk dwaan. Dêr moatsto
ris hinnegean, Jan, en dan moatsto in hûs foar ús winskje.’
Har man knikte, en gong nei de feart. Hy rôp: ‘Fiskje, fiskje, bisto dêr?’
Der kamen in pear beltsjes yn it wetter. De kop fan it fiskje ferskynde. ‘Wa ropt my dêr?’
‘Jan Pichem.’
‘En wat wolsto, Jan Pichem?’
‘Graach in hûs ha. Kin ik dat fan dy krije?’
‘Jawis wol. It stiet der al. Gean mar gau nei dyn nije hûs ta.’
It wie wier. Doe’t Jan Pichem thús kaam, stie der in echt hûs. Syn wyfke kaam al
oandraven, hielendal gelokkich.
Wat wiene se bliid mei it nije hûs. Allinnich… no hiene sy wol in moai nij hûs, mar der
stie neat yn. Der hongen gjin gerdinen foar de glêzen, der lei gjin kleed oer de flier, der
stiene gjin stuollen of tafels.
Dus it wyfke sei: ‘Jan, do moatst moarn wer nei it fiskje gean, om stuollen en sa te
freegjen.’
Jan die it. Hy socht it fiskje wer op. ‘Fiskje, fiskje, bisto dêr?’
En ja, dêr kaam de kop fan it fiskje alwer te foarskyn. ‘Wa ropt my dêr?’
‘Jan Pichem.’
‘En wat wolsto, Jan Pichem?’
‘Wy ha neat yn ’e hûs. Kinsto ús dêr ek oan helpe?’
‘Gean mar nei hûs ta. It stiet der al.’
Doe’t Jan thúskaam, swaaide syn wyfke bliid de doar iepen en Jan seach fuort dat it
hûs fol guod stie. ‘Wat geweldich net?’ seine sy bliid.
Mar doe seagen se ta it rút út. Op ’e dyk rieden in man en syn frou, elk op in
glimmende, swarte fyts.
‘Sa’n fyts moatte wy ek ha,’ sei it wyfke. ‘Dan kinne wy der ek ris op út.’
Sy seurde krekt salang oant Jan wer nei it fiskje gong, al hie er der net folle sin oan.
Wat sêfter as earder rôp er: ‘Fiskje, fiskje, bisto dêr?’
It fiskje kaam net. Doe rôp Jan lûder: “Fiskje, fiskje, bisto dêr?’
Nei wat gespartel kaam einlings it fiskekopke wer tefoarskyn. It rôp lilk: “Wa ropt my
dêr?’
‘Jan Pichem.’
‘Wat wolst no wer, Jan Pichem?’
‘Fytsen.’
‘Minsken dy’t noait tefreden binne, haw ik it mier oan. Opsokkebalje, Jan Pichem!’ rôp
it fiskje.
Doe’t Jan beteutere thúskaam, wie alles fuort. It hûs stie der net mear en syn wyfke en
hy moasten wer krekt as yn it begjin, yn in âlde panne wenje.
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WURKBLÊD 1 – DE TOVERANGEL FAN ATE
Meitsje in toverangel
Stimpelje mei ferve trije bledsjes boppe oan de angel en tekenje wat Ate fongen hat.
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WURKBLÊD 2 – DE KENING FAN JUSTER
Blêdebingo
Hast in blêd fûn dat op dit papier stiet? Nim it blêd mei en kleurje it hokje swart.

BJIRK

IIK

BÛK

ESKDOARN

ROAS

WYLCH

KASTANJE

APPELBEAM

SPJIR
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WURKBLÊD 4 – DE TOVERANGEL FAN ATE
Toaniellêze
A.
Rollen foar twa bern:

Ate en de

man mei de skeppe.

Goeie, silsto my eefkes helpe?

Wat dogge jo?
Wêrom grave jo in gat?

Dit gat is foar in mêst.
In flaggemêst.
Sneon is hjir in fiskwedstriid.
Wa’t de measte fisken fangt, wint in priis.
Hasto wolris fiske?

Nee, ik fiskje noait.
Ik ha net iens in angel.
Ik mei ek net te ticht by de feart komme fan ús mem.
De feart is gefaarlik.

Dat is wier.
Earst moatst swimmen leare.

Swimme kin ik al lang.
Ik ha al A en B.
Wêr binne de flaggen?

Dy komme sneon pas.
As de wedstriid begjint.
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WURKBLÊD 4 – DE TOVERANGEL FAN ATE
B.
Rollen foar trije bern:

Ate,

it sjuerylid en

in fisker.

Hoi Ate.
Komst te sjen?

Ik wol graach meidwaan.
Ik ha al in angel.
Miskien fang ik wol in fisk.
En win ik in priis.

Oei, dat is no spitich.
Dizze wedstryd is net foar bern.
Allinne grutte minsken dogge mei.

Wat no.
Meisto net meidwaan?
Dat is sneu.
Miskien kin ik dy helpe.
Echt?

Do meist by my sitte.
Dan fiskje wy tegearre.

Ik ha in toverangel.

Dat sjoch ik.
Hy sjocht der hiel moai út.
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OER

JURJEN VAN DER MEER
MAAIKE VAN DEN AKKER

Jurjen van der Meer

JURJEN VAN DER MEER (1957) is berne yn
Skearnegoutum, mar wennet al sawat syn hiele
libben yn Terkaple. Hy hat wurke as learkrêft, en
is ûnderwiisadviseur by Cedin, dêr’t er û.o. de
einredaksje hie oer it bernetydskrift Tsjek. Dêrneist
is Jurjen van der Meer skriuwer fan kabaret- en
lietteksten (it liet Knoopkes, songen troch Piter
Wilkens, is fan syn hân) en hat er in opnamestudio.
Syn earste Fryske gedichten ferskynden yn 1978 yn de
Lyrische Courant, in wykeinbylage by de Leeuwarder
Courant. Dêrnei skreau er graach foar bern, byg. foar
de jierlikse foardrachtskriich FeRstival.
Van der Meer hat de ferwurkings foar
skoaltelefyzjeprogramma’s WitWat en Skikky skreaun,
alle Tomke-ferskes foar telefyzje en ek de teksten foar
de Tomke-temaboeken Ferkear en Natoer.
Fierder hat er ferskate berneboeken en -gedichten
skreaun.
Berneboeken fan Jurjen van der Meer:
1993 Freedtemiddei frij (gedichten/ferskes)
2009 Keimpe Kikkert en it Kealtsje, printeboek mei cd.
2010 De hutte (AVI E4 M5) Studio F Lêsboekje
2013 In frjemd faaske (AVI E5 M6) Studio F Lêsboekje
2017 Sin oan (gedichten foar bern)
2019 It reade beurske (AVI-Frysk M4) Sweltsjerige,
Audiofrysk

Maaike van den Akker

Bydragen yn:
2004 Dit bisto en dat bin ik, Afûk
2004 Fiif dogeneaten yn in sok, Friese Pers Boekerij
2008 Hop Hop Hynke, Afûk
2008 Freoneboek, Afûk.
2013 It Grutte Foarlêsboek, Afûk
2017 Spetter Spetter, Afûk
2018 It leafst bin ik in fûgel, Afûk
2019 It Grutte Foarlêsboek 2, Afûk
Lesmetoades:
2007 Fryske taalmetoade Studio F groep 5/6 (mei Jan
Schotanus), Cedin
2011 Biologymetoade Libben foar groep 7/8 (mei
Douwe Kootstra), Cedin

MAAIKE VAN DEN AKKER (1988) studearre Grafyske
Foarmjouwing oan Minerva Academie voor
Popcultuur. Se is yllustrator en foarmjouwer, dêrnêst
wurket se by de gemeente Oldambt. Mei har man en
soantsje wennet se yn Grinslân.
Se makket yllustraasjes foar berneboeken en
tydskriften, mar ûntwerpt soms ek boekomslaggen.

LESBRIEF de toverangel fan ate, Jurjen van der Meer – troch Lida Dykstra

12

