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Yn Wenje yn in skilderij wurde twa jierren (1873 en 1874)
út it libben fan de húshâlding fan de Viktoriaanske
keunstskilder Lawrence Alma-Tadema (1836-1912)
beskreaun.
It boek is skreaun yn de ik-foarm, út it perspektyf wei
fan Laurence, de âldste dochter fan de skilder. Laurence
wennet yn in ‘mozaykhúshâlding’, sa’t sy it sels neamt.
Behalve sysels, har heit Lawrence en styfmem Laura,
wenje yn harren grutte hûs yn Londen ek har suske Anna,
har tante Artje, nanny Alice Search, in hantsjefol personiel
en hûn Brio.
It boek is ferdield yn 20 haadstikken. Achteryn steane in
stambeam fan de famyljeleden en in tiidline.
Yn in mapke achteryn it boek sit as ekstraatsje in
lyts ‘plakboekje’, it ‘Scrap Book’ fan Laurence, mei
allerhande (keunst)histoaryske ynformaasje oer bygelyks
de âlde Griken en Romeinen, de Midsiuwen en de
fulkaanútbarsting by Pompeii.
Foar de skutblêden is in stoffemotyf brûkt út de kolleksje
fan Alma-Tadema. Hy sammele allerhande moaie lapen om
dy letter neiskilderje te kinnen.
Auteur Lida Dykstra hat foar it boek in soad ûndersyk dien.
Sa hat se yn London west om lokaasjes en museums te
besykjen, en foarwerpen besjoen yn it depot fan it Fries
Museum. It boek is dêrtroch net in trochsneed aventoer
wurden, mar om de keunsthistoaryske feiten ‘hinne
ploaid’. In soarte fan ‘tranche de vie’ (= greep út it libben),
mar wol mei ferhaallinen dy’t it spannend meitsje, lykas de
komst fan de nije nanny (wat benammen Laurence earst
net sitten sjocht), en it ûntdekken wat der no dochs op it
geheime skilderij stiet, dat heit skilderet.
Omdat de gefoelige Laurence (9 jier) it ferhaal fertelt fanút
berneperspektyf, bliuwt it ferhaal maklik te folgjen.
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Behalve oer de húshâlding, freonen en it hûs fan de skilder,
jout it boek ek ynformaasje oer skildertechnyk, perspektyf
en komposysje.
Alle yllustraasjes út it boek binne skilderijen fan AlmaTadema of foto’s fan de húshâlding.
Wenje yn in skilderij is ek útkommen yn in Nederlânsktalige
edysje, as Wonen in een schilderij (ISBN 978 94 9205 225 4).
It boek wie in opdracht fan it Fries Museum, dêr’t yn
2016/17 in grutte oersichtstentoanstelling oer Lawrence
Alma-Tadema te sjen wie.

GEARFETTING
Skilder Lawrence Alma-Tadema freget syn twa dochters,
Laurence en Anna, om te posearjen foar in skilderij. Dêrnei
moatte sy nei de wenkeamer komme, omdat der nijs is.
De famkes krije te hearren dat tante Artje trouwe sil en
ferhúzje nei it eilân Porto Rico. De famkes sille tenei in
nanny krije: Alice Search. Laurence is wisberet dy juf sa gau
mooglik fuort te pesten.
As juf Alice oanbellet, is heit noch oan it skilderjen. De
famkes moatte har rûnliede troch de ryk beskildere en
dekorearre filla (‘Wy wenje yn in skilderij’) Townshend
House.
Laurence docht it mei tsjinsin, mar Alice bliuwt geduldich
en fatsoenlik. Gelokkich is styfmem Laura nei de rûnlieding
wer thús en wurdt de tee optsjinne.
Heit syn skilderij is klear, en no hat er in bêst sin. Juf Alice
mei syn atelier sjen, én it nije skilderij dêr’t Laura foar
posearre hat as Romeinske frou. Anna seit : ‘Ik wol ek in
Romein wêze.’
Dy jûns siket Laurence grutte neakenslakken yn de tún.
Sy docht se yn it bêd fan juf Alice, mar ta har teloarstelling
komt der gjin reaksje.
De oare deis komt tante Nelli, de sus fan Laura, om
tekenles te krijen. De famkes meie ek meidwaan. Lytse
Anna kin it folle better as Laurence. Lilk en fertrietlik draaft
se fuort. Juf Alice praat mei har yn de bibleteek. ‘Witst wat
ik ûntdekt haw? Do kinst skilderje mei wurden.’
Alice soarget derfoar dat Laurence in leech plakboek
krijget, sadat sy har eigen ferhalen betinke en opskriuwen
kin. Se beslút der in skiednisboekje fan te meitsjen.
Op ’e nij besiket Laurence om juf Alice fuort te pesten.
Diskear stelt se in pûdsje mei kostbere munten út in kastke
fan har heit, yn ’e hope dat juf Alice de skuld kriget.
Yntusken wurdt yn Townshend House in ferklaaifeest
taret. Elk moat der as in Romein útsjen. De jûns fan it feest
klimme Laurence en Anna stikem fan ’t bêd. Mei in lekken
omknope ferskine se op it feest.
Dêr wurdt graveur Leopold Löwenstam ferlyfd op juf Alice.
As Laurence dat de oare moarns heart, slacht de skrik har
om it hert. Soe juf Alice no ek trouwe en fuortgean? Dat wol

se net. Mar wachtsje ris, sy woe de juf dochs krekt fuort
ha? Laurence is dermei oan. Yn it park hat se efkes letter
in petear mei juf Alice, dy’t belooft te bliuwen salang’t de
famkes har noadich ha, troud of net troud. Fan dat stuit ôf
kinne Laurence en sy goed opsjitte. De húshâlding kriget ek
nochris it moaie nijs dat tante Artje yn ferwachting is.
Underwylst wurdt der in libbensgrut kanvas ôflevere
yn Townshend House, mar heit wol net fertelle hokker
skilderij er meitsje sil. Dat is in ferrassing.
In pear moannen letter, yn oktober 1874, oerkomt de
famylje in grutte ramp. Der ûntploft ier yn de moarn in
krûtskip op Regent’s Canal. Troch de klap is de gevel út
Townshend House slein. De foardoar is stikken, en hûn
Brio fuortrûn. Anna draaft fuortdaalk it park yn om him
te sykjen. Juf Alice en Laurence moatte wol achter har
oan. Nei in spannende syktocht troch in ûnheilspellend
park fol reek en brânende beammen, fine sy gelokkich de
bange Brio werom. Heit blykt net ferslein te wêzen, as er de
ravaazje ienkear thús sjocht. ‘Wy bouwe Casa Tadema wer
op.(…) Moaier en grutter as it wie.’
Dan kriget de famylje ferskriklik nijs. Tante Artje is stoarn.
De famylje beslút neefke Pieter, dy’t in pear wiken âld is, op
te fangen.
Mar foardat Pieter komt, geane se noch in kear mei har
fjouweren op fakânsje. Se reizgje nei Frankryk, dêr’t
keunsthanneler Gambart har gastfrij ûntfangt yn syn
paleis.
De famkes meie it ferrassingsskilderij dat heit skildere hat,
dêr’t sy al sa lang nijsgjirrich nei binne, ûntbleatsje.
Sy steane der sels op, mei heit en Laura, allegear ferklaaid
as Romein. Anna har winsk is útkommen.
Gambart leit út dat it skilderij troch de iuwen hinne reizgje
sil nei de takomst. Dat it miskien wol yn in museum telâne
komme sil. En dat skoalklassen bern nei Laurence en Anna
sjen sille, de famkes út it skilderij!
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(FOAR)LÊZE

PRATE OER IT BOEK

Bern fan in jier of 10 ôf sille it boek sels lêze kinne. It boek is
geskikt om foar te lêzen oan de boppebou, groep 6, 7 en 8.
Yn likernôch 15 foarlêssessys is it boek út te lêzen.
It boek is printe yn in frij grut lettertype. De blêdspegel is
net te breed. Op hast alle siden steane yllustraasjes, wat it
boek oantreklik makket foar bern.
As de learkrêft net it hiele boek foarlêze wol, doch dan de
earste 4 of 5 haadstikken, sadat de bern nijsgjirrich wurde
sels fierder te lêzen.

‘Wêr gong in boek oer?’ is faak net sa’n produktive wize om
mei bern oer in 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 learkrêft, 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.

PDF
In PDF mei skilderijen en ôfbyldings dêr’t yn dizze lesbrief
nei ferwiisd wurdt, kin hjir download wurde.
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OAN DE SLACH MEI IT BOEK

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

PRATE – begripe wat der stiet
30
min

‘Graach jim wite jurkjes oanlûke.’ ‘Mar dat binne ús sneinske jurken!’ sei Anna (…) ‘En it is
gjin snein.’ (s. 7)
Eartiids hiene de minsken sneinske klean. Kinne de bern betinke wat dat betsjut?
Wat is it ferskil tusken sneinske klean en deiske klean?
• Wêrom hiene minsken sneinske klean?
• Ha de minsken dat tsjintwurdich noch? Wêrom? Wêrom net?
• Kenne de bern minsken dy’t noch sneinske klean ha?
‘Laura wie leaf, mar net in mem-type.’ (s. 15)
• Wat bedoelt Laurence mei ‘in mem-type’?
• Hoe gedraacht in mem-type har?
• Mar is dat ek sa? Binne alle memmen gelyk?
• Wat fynst it belangrykste dat in mem dwaan moat?
• Wat fynst it belangrykste dat in heit dwaan moat?
• Liket it dy leuk om letter mem of heit te wêzen? Wêrom wol of net?
‘Wer in etaazje heger wiene de sliepkeamers, in stik gewoaner as de keamers ûnder. Hjir
kaam allinnich eigen folk.’ (s. 31)
• Wat betsjut ‘eigen folk’?
• ‘Wêrom binne dus de keamers ûnder sa skitterjend en luksueus beskildere en
ynjrochte?’
• Hoe is dat tsjintwurdich? Wurde huzen noch altyd moai oanklaaid? En foar wa?’

Oer Anna seit Laurence: ‘Anna luts rjochte linen. Krekt as wie it neat.’ (s. 42)
Oer Laurence seit juf Alice: ‘Witst wat ik ûntdekt haw? (…) Do kinst skilderje mei wurden.’ (s. 42)
De famkes ha beide in talint. Kinne de bern riede watfoar berop se letter krigen ha?
Wolle de bern wis wêze? Googelje dan mar ris yn Wikipedia op: Anna Alma-Tadema en
Laurence Alma-Tadema.

SKRIUWE – alliteraasje
30
min

Op plakken brûkt skriuwster Lida Dykstra alliteraasje, ek wol stêfrym of letterrym
neamd, yn it boek. De begjinletters fan wurden binne itselde.
‘En doe skeat der dochs in skokje fan skamte troch my hinne.’ (s. 23)
‘Sa griis, sa grau, sa gewoantsjes yn dizze see fan gekte.’ (s. 63)
Freegje de bern ris in lange sin te skriuwe fol alliteraasje. Dat kin ek yn twatallen of mei
in groepke. Eigenskipswurden (= bijvoeglijke naamwoorden) en eigennammen helpe
altyd goed. De bern meie smokkelje mei lytse helpwurdsjes.
(Foarbyld: Bram, de bolle bakker, bromde ‘blikstiender’ en brocht yn syn blauwe broek in
bril, brief en brune bôle nei syn broer.)
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SKRIUWE – tweintich tellen sjen
30
min

‘Heit hie ús leard in skilderij goed te besjen. “Op syn minst tweintich tellen sjen. Dêr hat
elk skilderij rjocht op,” sei er altyd.’ (s. 35)
Dat is in goed advys, want wa’t goed sjocht, sjocht hieltyd mear.
Lit it skilderij op s. 109, De Byldengalery, op it digiboerd oan de bern sjen (download
hjir de PDF), en freegje oft sy op in briefke skriuwe wolle wat se allegear sjogge. Wa
hat oan ’e ein de measte dingen opskreaun? Bepraat mei de bern wat harren as earste
opfoel en wêrom.

SKRIUWE – in leech boek
45
min

‘In leech boek wie folle moaier as in fol boek. Want in leech boek koe noch fan alles
wurde. In deiboek of in mearkeboek. In wurdboek mei in frjemde taal. In bisteboek. In
spannend avontoer oer twa susken en in hûn. It koe de wûnderreis beskriuwe fan in tante
op in stoomskip.’ (s. 45)
Kies mei de hiele groep hokker boek de bern it leafst meitsje wolle soene fan in leech
boek. In bisteboek? In mearkeboek? In wûnderreis fan in tante? Gean dan oan de slach.
De bern krije in stik skriuwpapier, dat sy dûbelteare, om sa ien kantsje by te dragen
oan it lege boek. Freegje harren in ferhaal binnen it keazen tema te skriuwen (rjochts
op it dûbeltearde fel) én it te yllustrearjen (links op it dûbeltearde fel).
Moaie begjinsinnen: Myn knyn gedroech him oars as oars, fan ’e moarn. of
Op it doarpsplein stie ................. Hy rôpt lûd: ‘.............................’. of
Hoe’t it kaam, wit ik no noch net, mar samar op in dei koe myn hûntsje prate. Hy sei: ‘.......
Dizze opdracht makket ek diel út fan de workshop dy’t de Berneboeke-ambassadeur
by jim op skoalle jaan kin yn de boppebou. De BBA is fergees út te nûgjen. Op de
website is in opjefteformulier te finen.

TEKENJE – ûntwerp in board
30
min

‘Ik wol it board mei de hoanne,’ rôp Anna.
‘Dan nim ik it board mei de ein hjoed,’ sei ik. “Bist kieze” spilen wy alle dagen, myn suske
en ik. Wy hiene in grut servys.’ (s. 7)
Laurence en Anna meie foar elk miel in board útkieze. Sy ha in hiel spesjaal ytservys.
Alle boarden, kommen en skalen binne oars beskildere, mar allegear mei bisten
en planten. Yn it depot fan it Fries Museum wurde noch in pear boarden bewarre
út dit servys, û.o. mei in hoanne, in jerke (= woerd, mannetjeseend) (s. 6,7) en in
karper (s. 32). De rest is blykber stikken gien. It folsleine servys (Servys Rousseau
Bracquemond, sa. 1866) hat der sa útsjoen:
Op wurkblêd 1 stiet in leech board.
Lit de learlingen de boarden yn
it boek goed besjen, en dan har
favorite bist op it wurkblêd tekenje
of skilderje. Hielendal moai as se
der ek noch wat plantsjes of in lyts
ynsekt bytekenje, krekt as op de
orizjinele boarden.
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TAAL – Frânske-wurdsjes-detektive
30
min

‘Wa wol in potsje domino dwaan?’ frege juf Alice. Anna en ik skodhollen beide.
‘Dêr steane nuvere Frânske wurdsjes op,’ sei Anna. (s. 19)
De húshâlding fan Alma-Tadema is tige meartalich. De skilder sels praat wol fiif talen
(Ingelsk, Frânsk, Latynsk, Nederlânsk, Frysk), en der wurdt ek fan de famkes ferwachte
dat se meardere talen prate. Dat kinst bygelyks sjen oan it domino-spul dêr’t sy (echt!)
mei boarten (foto s. 18/19).
Beneam de bern ta Frânske-wurdsjes-detektives. Freegje harren yn groepkes fan twa
side 18 en 19 fan it boek te bestudearjen, en safolle mooglik Frânske wurdsjes op te
skriuwen. Freegje oft sy betinke kinne, oan de hân fan de plaatsjes, wat de wurden
betsjutte. Earst riede. Dêrnei mei sy it yn in wurdboek of mei de kompjûter opsykje.
(Antwurd: pigeon = do, plume = fear, peau = hûd, gare = stasjon/losplak, char = karre, clef
= kaai, verre = glês, bouquet = boeket, poisson = fisk, montre = klok, chapeau = hoed, tête
= holle, oie = goes. rivière = rivier, pont = brêge, tuyau = buis/pypke, chien = hûn, roue =
tsjil, lunettes = bril, terre = grûn, chamois = gems, buffle = buffel, écrevisse = rivierkreeft)

OERSETTE – as net ien mei my trouwe wol

‘As net ien mei my trouwe wol, dan keapje ik letter in lyts húske oan ’e râne fan de bosk.
Yn de tún set ik dan allegear hokken del mei bisten. Dan bin ik noait mear allinnich.’ (s. 72)
De famkes fan Alma-Tadema binne meartalich. Tsjintwurdich binne de learlingen ek
tige talich. Faak krije sy ek Ingelsk op skoalle.
Freegje de learlingen te besyken om yn groepkes it gedicht If no-one ever marries me
op wurkblêd 2 oer te setten nei it Frysk. (it hoecht net te rymjen).
De learkrêft kin ek de ferskillende kûpletten ferdiele oer groepkes, en kin dan oan de
ein it hiele ferske wer gearfoegje. Dêrnei beprate/presintearje.
(Achtergrûnynformaasje: Dit gedicht is yn it Ingelsk skreaun troch haadpersoan fan it
boek Laurence Alma-Tadema. Sy die dat yn 1897, doe’t sy 32 jier wie. Skriuwster Lida
Dykstra ferwiist nei dizze tekst yn har boek. Kinne de bern betinke wêr yn it boek?
(Antwurd: op s. 72, lês it der noch mar ris op nei.)
Dit is de (rymjende) oersetting fan it gedicht yn it Frysk troch Lida Dykstra:
AS NET IEN MEI MY TROUWE WOL
As net ien mei my trouwe wol-En dêr draait it grif op út,
Us faam seit dat ik ûnsjoch bin
En leaf bin ’k ek gjin sprút--

Ik nim in húske by de bosk,
In pony fret him sêd,
En in skattich lamke, skjin en tam,
dat mei soms mei nei stêd;

As net ien mei my trouwe wol
Dan meitsje ik my net drok;
Dan keapje ik in iekhoarntsje
en in prachtich kninehok;

En as ik in âld wyfke bin,
Hast nei de tritich gean-Dan keapje ik in weesfamke
Dat ik myn eigen neam.

Fan it gedicht is al yn 1900 in ferske makke. Yn 2010 hat sjongeres Natalie Merchant it
op de plaat setten. Hjir is in Youtube-filmke fan it ferske: https://bit.ly/2uQXwgM
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SKIEDNIS – De wrâld yn 1873
30
min

‘De baaikeamer,’ sei ik, ‘mei streamend hyt wetter.’ Juffer Search koe my amper leauwe.
‘Hyt wetter út de muorre? Dat hoege jim net te sieden op in stel? Hoe dan?’ (s. 31)
Yn 1873 wiene hytwetterleidingen yn hûs in nije útfining, allinnich te beteljen troch hiel
rike minsken. Elektrysk bestie noch net yn dy tiid, dus alle elektryske apparaten dy’t wy
no brûke, ek net.
Diel skriuwpapier út en freegje de bern ris yn it koart op te skriuwen hoe’t de wrâld derút
seach yn 1873, oan de hân fan de folgjende fjouwer fragen. It boek Wenje yn in skilderij
jout al in soad ynformaasje.Sjoch ek nei de plaatsjes fan keamers foar de ynrjochting.

1.

Hoe seach it ferkear op de dyk derút?

	(Antwurd: minsken te foet, op in hynder, mei hynder en wein, yn in omnibus = in
iepenbiere bus mei in hynder derfoar. Auto’s en fytsen wiene der noch net. Minsken
reizgen ek in soad oer wetter yn in stoomskip, sylskip of trekskûte).

2.

Hoe boarten bern?

	(Antwurd: mei boartersguod fan hout, stof of metaal (plestik wie der net)
poppehuzen, poppen, hobbelhynder, papieren teaterkes, papieren oanklaaipoppen,
boerdspultsjes, tekenje, skilderje, boek lêze, borduere, plakboek byhâlde, piano
spylje, sjonge, skaadspultsjes, bûten boartsje, hoepelje, knikkerje, toudûnsje)

3.

Wat ieten de minsken?

	(Antwurd; hielendal gjin kant-en-klear iten, mar altyd klearmakke troch minsken
sels (of har personiel). Bûten de doar ite yn restaurants koe wol. Griente fan it
seizoen en meastentiids út eigen lân. Supermerken bestiene noch net, bakkers,
slachters en krudeniers wol. Gjin patat, pizza of sineesk iten).

4.

Wat stie der yn de húskeamer?

	(Antwurd: meubels, koalekachel, boeken, miskien in piano (de grammofoan wie
noch net algemien), kearsen, petroaljelampen, keamerskerm. Gjin telefyzje,
kompjûter, radio of oare muzykapparaten dy’t stroom noadich ha) houten- of
tegelflierren mei kleden (fêste, keamerbrede flierbedekking wie der noch net).
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SKIEDNIS – myn stambeam
30
min

Op s. 112 en 113 fan it boek stiet in stambeam. Dêrop is te sjen wa’t de âlders fan
skilder Alma-Tadema wiene, mei wa’t er troud wie en wa’t syn bern wiene.
Elk minske kin sa’n stambeam meitsje. Freegje de bern har eigen stambeam op
wurkblêd 3 yn te foljen. Boppe-oan de famylje fan heit, dêrûnder de famylje fan mem.
Sy kinne ûnderoan begjinne, mei harren eigen namme en bertedatum. Dêrboppe
de namme fan heit of mem. Noch in rigel heger pake en beppe, en wa wit hoe’t de
oerpakes en -beppes hjitten? Fansels is it aardich as de bern (grut)âlders om help
freegje om it yn te foljen.

TOANIEL – toaniellêze
30
min

De toanieltekst op wurkblêd 4 (s. 32 en 33 út it boek, bytsje oanpast) is foar fjouwer
bern. Rollen: heit, juf Alice, Laurence en Anna.
Freegje de bern yn groepkes fan fjouwer 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.

REKKENJE – Romeinske sifers

Yn it Scrap Book, dat achteryn it boek sit, wurdt ferteld dat Alma-Tadema op al
syn skilderijen in nûmer sette, Dat die er mei in Romeinsk sifer. Mar hoe wurkje dy
Romeinske sifers no eins? I, II, III, IV, V… en hoe fierder? Lis it de learlingen út. Dêrnei
kinne se oefenje op wurkblêd 5.
(Antwurden: 4, 13, 16, 21, 40, 52, 266, 666. XXV, LXXIX, DCCCLIV, MMXX.)
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WURKBLÊD 1 – WENJE YN IN SKILDERIJ
TEKENJE IN BOARD
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WURKBLÊD 2 – WENJE YN IN SKILDERIJ

OERSETTE
Kinsto dit gedicht oersette (= fertale) yn it Frysk?
Oerlizze mei, skrasse en ferbetterje ek.
Meitsje hjirûnder earst mar in klad.

If no-one ever marries me

Oersetting:

If no-one ever marries me-And I don’t see why they should,
For nurse says I am not pretty
And I’m seldom very good-If no one ever marries me
I shan’t mind very much;
I shall buy a squirrel in a cage,
And a little rabbit-hutch;
I shall have a cottage near a wood,
And a pony all my own,
And a little lamb, quite clean and tame,
That I can take to town;
And when I’m getting really old,
At twenty-eight or nine-I shall buy a little orphan girl
And bring her up as mine.
Laurence Alma-Tadema, 1897
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WURKBLÊD 3 – WENJE YN IN SKILDERIJ

oerpake

oerbeppe

oerpake

pake

oerbeppe

beppe

heit

ik

oerpake

oerbeppe

oerpake

pake

oerbeppe

beppe

mem

ik
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WURKBLÊD 4 – WENJE YN IN SKILDERIJ

ANNA

HEIT

LAURENCE

ALICE

TOANIELLÊZE
Bist kieze! Ik wol it board mei de libel!
Myn skilderij is klear.
Moai, mar krij ik no it board mei de libel?
Wis en wrachtsjes. Kokky, it board mei de libel. En do Laurence?
		

It board mei de karper.

En jo, juffer Search?
			

Hoe bedoele jo, menear?

Ut hokker board wolle jo it leafste ite?
			

Dat makket my net út, menear.

Unsin. Wat is jo leavelingsbist?
Myn leavelingsbist is in libel. Mei ik dat board no?
			

Leavelingsbist? It wit net oft ik dat ha, menear.

Elk hat in leavelingsbist. Tink werom oan jo jeugd. Telden jo de guozzen yn de loft?

Fongen jo flinters mei in netsje?
			

No ja, wy wennen oan de râne fan Londen. Ik strúnde faak troch de

lannen. Dan fong ik kikkertfiskjes. Dy die ik yn in glêzen pot. Ik wachte
oant it sturtkikkertsjes en úteinlik kikkerts waarden. As dy grut wiene,
sette is se werom yn ’e sleat.

Formidabel! De kikkert is jo favorite bist.
			
		

Dat koe wol, menear.

 oe tinkje jo oer slakken? Fan dy grutte, glysterige? En oer swarte spinnen mei
H
hierrige poaten?

Iééééu, spinnen!
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WURKBLÊD 4 – WENJE YN IN SKILDERIJ
ROMEINSKE SIFERS
RoMeinske sifers begripe en skriuwe is makliker as it liket. Der binne mar 7 tekens.
Legere getallen foar in heger teken betsjut: lûk it derôf. (IV = 4, IX = 9)
Legere getallen nei in heger teken betsjut: tel it derby. (XII = 12, CL = 150)
As in leger getal tusken twa hegere ynstiet, lûk it dan fan it rjochter ôf. (XIV = 14, MCM = 1900)
Dit binne de tekens: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M =1000

Efkes oefenje?
Wat stiet hjir? (skriuw it gewoane sifer derachter)

IV



XIII



XVI



XXI



XL



LII



CCLXVI 
DCLXVI 
Folje yn Romeinske sifers ris de datum.
It is hjoed:
-

-

(Foarbyld: dizze opdracht is foar jim makke op VII – XI – MMXIX.)

Skriuw no sels ris yn Romeinske sifers it getal:

25



79



854



2020
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OER

LIDA DYKSTRA

Lida Dykstra

LIDA DYKSTRA skriuwt berneboeken yn it Frysk en
yn it Nederlânsk, en set sels har wurk fan de iene nei
de oare taal oer. Neist printeboeken en boeken foar
begjinnende lêzers skriuwt sy ek foar âldere jeugd.
By dy boeken (Wolken fan Wol, Spegelspreuk, Wenje
yn in Skilderij) lit sy har graach ynspirearje troch
(keunst)skiednis, har eardere fakgebiet. Lida hat û.o.
twa kear de Simke Kloostermanpriis wûn. Fan 2015
ôf is sy Skoalskriuwer.
Fan 2020 ôf is sy foar twa jier beneamd as
Berneboekeambassadeur.
Foar mear ynformaasje: www.lidadijkstra.nl
Oare boeken foar de boppebou fan Lida Dykstra:
1994 Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid, Afûk
1996 De skat fan Jonker Jan, Afûk
1999 Gefaar foar graaf Max, Afûk
2000 Wolken fan wol, Bornmeer
2005 Lederwyntsje, bern mei krêften, Bornmeer
2007 Spegelspreuk, Bornmeer
2017 De huodsjes fan Mata-Hari, Wijdemeer
2017 De weddenskip, Afûk
2019 It spûkskip en 24 oare ferhalen, Afûk
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