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OER IT BOEK
Gewoan gek op skiednis is in boek mei 11 en 30 (dus 41) 
koarte ferhalen by de Kanon fan de Fryske skiednis, dat is 
in list fan 41 belangrike ûnderwerpen út de Fryske skiednis. 
De ûnderwerpen binne hiel ferskillend: de ferhalen kinne 
gean oer minsken lykas Gysbert Japicx, Mata-Hari, Grutte 
Pier of Abe Lenstra, mar ek oer dingen lykas de Ofslútdyk, it 
gouden earizer of ruilferkaveling.
Guon ferhalen nimme twa kantsjes (in spread) yn beslach, 
guon fjouwer of seis siden, mar altyd begjint it nije 
ûnderwerp linksboppe op in side. 
De titel en ûndertitel fan it ferhaal wurde ûnderstreke troch 
in tiidline dêr’t de besprutsen perioade op oanjûn is. 
It boek is boartlik útfierd mei foto’s, en mei strips en 
kleurige yllustraasjes fan Aart Cornelissen. Syn tekeningen 
fan it famke Fardo en it jonkje Frido, bern dy’t symboal 
stean foar de lêzers, binne troch it hiele boek hinne te finen 
as opfollerkes.
De ferhalen binne fan de hân fan fiif ferskillende skriuwers: 
Erik Betten, Lida Dykstra, Janny van der Molen, Han Nijdam 
en Mindert Wijnstra. De lêste hie de einredaksje oer it boek, 
dus hy soarge derfoar dat de ferhalen allegear deselde 
skriuwstyl krigen en op de goede lingte útkamen.
It boek is tige ôfwikseljend útfierd, mei kaderkes, strips, 
brieven, ferhalen en feiten, en ferfeelt dêrom nea. 

Erik Betten, Lida Dykstra, Janny van der Molen, Han Nijdam, Mindert Wijnstra – tekst
Aart Cornelissen – yllustraasjes  |  Mindert Wijnstra – einredaksje  | Afûk, 2014 
(2de printinge 2018)   |  ISBN 978 90 6273 980 6  |  paperback, 160 siden  |  Lee� yd: 8+   
Mear ynformaasje: www.11en30.nu

Creator: lukasduspiva Date: 13-Feb-2014 Time: 08:23:51
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15.00



LESBRIEF Gewoan gek op skiednis – troch Lida Dykstra 2

Dit binne alle 41 ûnderwerpen út it boek op in rychje: 
1. De ko – Mindert Wijnstra
2. De Hludana-stien – Mindert Wijnstra
3. Hegebeintum – Mindert Wijnstra
4. Skippers en keaplju – Mindert Wijnstra
5. Redbad en Bonifatius – Mindert Wijnstra
6. Fryslân as kleasterlân – Erik Betten
7. De Fryske frijheid – Mindert Wijnstra
8. It Aldfryske rjocht – Mindert Wijnstra
9. Edzard Cirksena – Mindert Wijnstra
10. Grutte Pier– Erik Betten
11. De Aytta’s – Mindert Wijnstra
12. Menno Simons – Janny van der Molen
13. Wetter – Erik Betten
14. De kalkulearjende boer – Han  Nijdam
15. De universiteit yn Frjentsjer – Janny van der Molen
16. Gysbert Japix – Lida Dykstra
17. Anna Maria van Schurman – Janny van der Molen
18. Sicco van Goslinga – Lida Dykstra
19. Maria Louise van Hessen-Kassel – Lida Dykstra
20. Eise Eisinga – Janny van der Molen
21. Fan republyk nei ienheidssteat – Erik Betten
22. Joast Hiddes Halbertsma – Lida Dykstra
23. It Oera Linda-boek – Lida Dykstra
24. Domela en Piter Jelles – Janny van der Molen
25. Nei it ‘lân fan dream en winsken’ – Mindert Wijnstra
26. Margaretha Geertruida Zelle – Mindert Wijnstra
27. It gouden earizer – Mindert Wijnstra
28. Bûter – Mindert Wijnstra
29. Douwe Kalma – Lida Dykstra
30. De Ofslútdyk – Mindert Wijnstra
31. Titus Brandsma – Janny van der Molen
32. De molkstaking – Erik Betten
33. Abe Lenstra – Janny van der Molen
34. Kneppelfreed – Erik Betten
35. De Alvestêdetocht – Mindert Wijnstra
36. Hendrik Algra – Erik Betten
37. Toerisme op it Waad – Mindert Wijnstra
38. De ruilferkaveling – Mindert Wijnstra
39. Yndustrialisaasje – Erik Betten
40. Gerrit Benner – Mindert Wijnstra
41. It Frysk – Erik Betten

Foar folwoeksenen is oer 
itselde ûnderwerp troch 
Go� e Jensma it boek De 
canon van de geschiedenis 
van Friesland skreaun.

LÊZE
It boek is ornearre foar bern fan likernôch 9 jier ôf. As non-
fiksje is it net in boek om yn ien sike út te lêzen, dêrfoar 
stiet der tefolle ynformaasje yn. Yn it boek omsneupe, of 
ien tema by de kop nimme en útdjipje, slagget it bêste. 

OPDRACHTKAARTEN
By de kanon en dit boek is in doaze te bestellen mei in set 
Nederlânsktalige en in set Frysktalige opdrachtkaarten, 
ûntwikkele en skreaun troch Fokke Jagersma, Mirjam 
Vellinga, Klaas Groen en Roel Wytse Teunissen. 
By alle 41 ûnderwerpen fan de kanon hearre meardere 
kaarten mei opdrachten, dy’t te brûken binne by ferskate 
lesmetoaden skiednis. De learlingen kinne der allinnich, yn 
twatallen of yn groepkes mei wurkje. Op eltse kaart stiet 
oanjûn wat it nivo fan de opdracht is, en hoefolle tiid dy 
gemiddeld yn beslach nimt.
It ISBN fan de doaze mei kaarten is 978 90 6273 947 9.

11 en 30
Dat der 11 en 30 ferhalen yn it boek steane is gjin tafal, 
fansels. De siswize ‘op syn alve en tritichst’ betsjut ‘tige 
stadich en omslachtich’. Der is lang tocht dat ‘op syn 
alve en tritichst’ te meitsjen hie mei de 11 stêden en 
30 gritenijen fan Fryslân yn it ferline, mar tsjintwurdich 
wurdt oannommen dat it wurd ferbân hâldt mei in 
weefkaam dy’t de ‘elf-en-dertig’ hjitte en dêr’tst hiel 
sekuer mei wurkje moast.
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TELEFYZJE 
By de ûnderwerpen fan de kanon binne filmkes makke 
troch Omrop Fryslân yn ’e mande mei it tydskri�  Tsjek (no 
Tsjil). Freark Smink is de ferteller yn de filmkes, dy’t hieltyd 
twa ûnderwerpen útdjipje, behalve it lêste filmke dat wijd 
is oan ien ûnderwerp: It Frysk.
Fia dizze link binne de filmkes te finen. 
tsjil.omropfryslan.nl (Sykje / 11&30). 
De filmkes steane ek op YouTube. Typ, om se te finen, it 
sykwurd 11&30 yn.

FERSKES
By alle ûnderwerpen binne ferskes makke dy’t op in CD 
steane, mar ek op Youtube te finen binne fia dizze link: 
shorturl.at/fizNP
De teksten fan de ferskes binne te finen fia 11en30.nu 
(downloads). 

APP
De App Skiednisklip slút ek wer oan op it boek. De App is te 
downloaden fia de webside fan de Afûk. Mei Skiednisklip
geane de learlingen ne� ens ‘ûndersykjend learen’ oan de 
slach. Se ynterviewe bygelyks pake en beppe, en bringe 
sa moaie kultuerhistoaryske ûnderwerpen, ferbûn mei de 
eigen regio, oan it ljocht. 
De App jout in tiidline. Weblogs en fideoklips kinne 
uploaden wurde en yn it goede kanonfinster setten. Sa 
ûntstiet in unyk, eigen argyf.

PRATE���������������

A. Tiidmasine
‘Fynsto it ek sa spannend om te lêzen oer hoe’t it der lang lyn allegearre útseach?’ (s. 6)
Lit it boek oan de bern sjen, fertel hoe’t it opboud is en wêr’t it oer giet. En gean dan yn 
petear.
• Asto yn in tiidmasine stappe koest, nei watfoar tiid soest dan reizgje wolle? Wêrom?
• Watfoar ferneamde Fries út it ferline soesto wolris yn it echt moetsje wolle? Wêrom?
• Is dyn favorite tiid yn it boek op de tiidline werom te finen? Watfoar ûnderwerpen 

hearre dêrby?
• Wat is it moaie oan ús tiid, datst misse soest yn it ferline?
• Stel dy foar, do bist in jonge of famke en libbest yn de Midsiuwen. Of yn de 17de 

iuw. Hoe sjocht dyn dei derút? Giest nei skoalle? Hoe sjocht dyn doarp/stêd derút? 
Watfoar besittingen hasto, of dyn âlden?

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.

20
min
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B. Wittenskiplik ûndersyk
‘Hoe witte wy dat de minsken yn de prehistoarje al molke dronken? (s. 9)
Wittenskippers (keunsthistoarisy, histoarisy, archeologen) wolle graach in soad 
ûntdekke en leare oer it ferline. 
• Hoe dogge sokke wittenskippers ûndersyk? (Antwurd: 

opgravingen fan foarwerpen, boarneûndersyk (boeken, 
brieven en oare dokuminten lêze yn argiven en 
biblioteken, bestudearring fan it lânskip).

• Soesto wolris meiwurkje wolle oan in archeologyske 
opgraving?

• Tinkst dat it dreech is in brief út bygelyks de 18de iuw 
te lêzen? Wêrom? 
Hjirneist stiet de brief fan s. 85. Besykje it ris! 

• Wat is it alder-, alderâldste foarwerp dat jim thús ha? 
Freegje it ris oan dyn âlden. Fan wa hat it oait west? 
Miskien meist der in foto fan meinimme nei skoalle?
Wêr wurde âlde foarwerpen bewarre? 
En wêr âlde boeken en brieven? 

C. Oarloch
‘Jim hawwe heldenbloed yn ’e ieren!!’ (s. 49)
Troch de iuwen hinne binne der in soad oarloggen útfochten, en hat der in soad bloed 
floeid, lykas yn de striid tusken de hartoggen fan Saksen en Gelre yn de 16de iuw, de 
tiid fan Grutte Pier. 
• Wat binne redenen wêrom’t lannen of groepen oarloch fiere?
• Wêrom soene der hieltyd wer oarloggen útbrekke?
• ‘In oarloch hat gjin winners, allinnich mar ferliezers,’ hat in Ingelske premier ris sein. 

Wat soe er dêrmei bedoele?
• Op hoefolle plakken op de wrâld soene op dit stuit noch grutte oarloggen wêze? 

(Antwurd: op sa’n tsien plakken yn de wrâld binne grutte oarloggen geande)
• In oarloch begjint mei in konflikt, in rûzje. Kinsto foarbylden neame fan lytse 

konflikten yn dyn neiste omkriten, bygelyks yn Fryslân, of op dyn skoalle?
• Hoe soest in oarloch tusken twa partijen oplosse kinne?

D. Ferneamd
‘Mata Hari sprekt nei hûndert jier noch altyd ta ús ferbylding. (s. 109)
Lês haadstik 26 oer Margaretha Geertruida Zelle foar en bepraat mei de bern.
• Hoewol’t Mata-Hari net al te foarname dingen die 

– se wie ‘eksoatysk dûnseres’ (dus se luts har klean út 
op in poadium) en spionne – fine in soad minsken har 
ynteressant. Hoe soe dat komme?

• Watfoar ferneamde minsken bewûndersto? Wêrom?
• Soesto ek wol ferneamd wêze wolle? Wêrom wol 

of net?
• Wat soest dwaan wolle om ferneamd te wurden?
• Stel, do meist in boek skriuwe. Oer watfoar ferneamd 

persoan soesto dat dwaan wolle?

TIP: Oer Mata-Hari binne net in soad berneboeken, mar 
Lida Dykstra skreau foar de boppebou it printeboek De 
huodsjes fan Mata-Hari/De hoedjes van Mata-Hari. De 
yllustraasjes binne fan Natascha Stenvert.  

maria louise van hessen-kassel 85 

Leaf briefke 

Der is in hiel leaf briefke 

bewarre bleaun fan Willem 

Batavus (de lettere Willem 

V) oan syn beppe Marijke-

muoi. Ut 1753. Willem wie 

doe 5 jier. Hy skreau yn 

grutte hoannepoaten: 

Grot mama
ick daenkie
vor dat Ghi
min ennen
brief heft 
gescreve
hept
Prins van Oranie
Willem

it stedhâl-

derlik  
hof yn 
ljouwert, 
it paleis

dêr ‘t 
marijkemuoi 

earst mei har 

man wenne hat.



LESBRIEF Gewoan gek op skiednis – troch Lida Dykstra 5

TEMATAFEL�������������������
Meitsje der mei de bern in projekt fan om fan alle 41 ûnderwerpen yn de kanon 
foarwerpen te sammeljen, en sa in tematafel of útstalling yn skoalle te meitsjen. It is 
aardich om ek de âlders of paken en beppen derby te beheljen. Miskien hat pake noch 
ferhalen oer de ruilferkaveling, of hat beppe noch in gouden earizer fan hár beppe. 
Freegje de bern foto’s mei te nimmen, boeken, of (net al te kostbere) foarwerpen. 
Notearje sekuer watfoar bern watfoar foarwerp meinommen hat, sadat it letter mei de 
eigener wer nei hûs giet.

Om’t der safolle tema’s yn Gewoan gek op skiednis steane, is foar dizze lesbrief keazen 
om de wurkopdrachten te ferbinen oan tsien ferneamde, Fryske persoanen út it boek. 
Foar noch in hiel soad oare opdrachten en lessuggestjes ferwize wy graach nei de 
doaze mei opdrachtkaarten.

1. REDBAD (689 – 754) (HAADSTIK 5) �����������
Freegje de bern yn trijetallen de toanieltekst op Wurkblêd 1 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. Soms steane der 
lytse rezjy-oanwizings by, dy’t sy opfolgje kinne. 
Witte de bern út watfoar ferhaal de tekst komt? Lês, as dat net sa is, it ferhaal De doop 
fan kening Redbad, op side 27 - 29, noch efkes foar.
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.
De trije rollen yn dit toanielstik binne foar heit Sibod en dochters Wita en Sille.

2. GRUTTE PIER (SA. 1480 – 1520) (HAADSTIK 10) ��
���	���
‘Ik bin it Wobbel, dyn heit! Sjoch dan!!’ (s. 45)
Fan frijheidsstrider Pier Gerlofs Donia (Grutte Pier) is bekend dat er in soan Gerlof en in 
dochter Wobbel hie. Sy waard Wobbel Piers Donia neamd.
Freegje de bern as tarieding foar dizze opdracht Wikikids oer Grutte Pier te lêzen. 
www.wikikids.nl/Grote_Pier
Op wurkblêd 2 stiet in ferhaal dat Wobbel skriuwt, oer har libben en har heit. Kinne de 
learlingen de stikken dy’t misse opfolje?

Meitsje der mei de bern in projekt fan om fan alle 41 ûnderwerpen yn de kanon 

45
min

������������
�����

30
min

24 gek op skiednis

Om it jier 700 hinne, as de 
terpen al fl ink 

ophege en fersterke 
binne, libje de bewen-
ners noch net sûnder 
eangst en soargen. 
Ivich en altyd bliuwt 
der de driging fan de 
see… Mar se fertrouwe 
op de goaden. Trou 
bringe se offers oan 
Wodan, Donar en Thius. 
Wa oars sille har behoe-
dzje foar sykte, skipbrek 
of oerstreamings? Dy 
sindelingen tink, dy’t hjir 
komme mei harren moaie 
praatsjes oer in nij geloof?

Earst litte se dy frjemde apostels harren gong wat gean. Toe mar.Kristen wurde? Bêst, as se de eigen goaden ek mar yn eare hâlde meie.
Mar dêr knypt de skoech. 
Stadichoan wurdt it de 
terpbewenners dúdlik dat it kristendom hiel wat oars is as it heidendom. It is net samar in nije god derby, mar it be-tsjut in hiel oar libben, brek-ke mei âlde tradysjes, mei 
de famylje, mei de foar-
âlden, mei it deistige libben op ’e terp.

It wurde roerige tiden, ek foar de kening. 
Kening? In Fryske kening??
Ja, yn it lêst fan de terpetiid binne hjir keningen oan de macht.

Bekend binne de ferhalen oer kening Aldgillis en syn soan en opfolger Redbad, ek wol Rad-boud neamd. Miskien neame se harsels gjin kening, mar machtige lieders binne it wol. En macht moatst sjen litte, moatst útdrage. En dat dogge se en net sa sunich ek. Se klaaie har yn djoere gewaden, drage sieraden fan goud en edelstiennen, hâlde de mantel ticht mei in 

Yn de sânde ieu is Redbad kening fan de Friezen. It is in tiid fan grutte feroarings. Prysters út 

Ingelân komme nei it terpegebiet om de bewenners te bekearen ta it kristlik geloof. Maklik giet 

dat net. Bonifatius, ien fan dy prekers, wurdt sels fermoarde by Dokkum. Kening Redbad hat it 

der ek dreech mei, mar as it der op oankomt bliuwt er trou oan de heidenske goaden. De Friezen 

stappe pas massaal oer op it kristlik leauwen as de Franken yn de achtste ieu de macht oernim-
me en Fryslân Frankysk gebiet wurdt.  
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Redbad en BonifatiusIn heidenske kening en in kristlike martler
5

m it jier 700 hinne, as de 

komme mei harren moaie 

Earst litte se dy frjemde apostels harren gong wat gean. Toe mar.Kristen wurde? Bêst, as se de eigen goaden ek mar yn eare hâlde meie.
Mar dêr knypt de skoech. 
Stadichoan wurdt it de 
terpbewenners dúdlik dat it kristendom hiel wat oars is as it heidendom. It is net samar in nije god derby, mar it be-tsjut in hiel oar libben, brek-ke mei âlde tradysjes, mei 
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3. GYSBERT JAPIX (1603 – 1666) ��
���	��
‘Yn de lang ferline jierren yn Saturnus’ tiid, fanâld... (s. 70)
Ien fan de meast ferneamde gedichten fan Gysbert Japix (faak wurdt syn namme 
skreaun as Japicx) is Muwze-booste (=Mûzehoulik). It is in fers fan trettjin kûpletten 
oer in famkesmûske dat trout mei de sterkste man op de wrâld, dy’t úteinlik ek in mûs 
blykt te wêzen. It gedicht begjint sa:

40
min

��
���	��
‘Yn de lang ferline jierren yn Saturnus’ tiid, fanâld... (s. 70)

50
min

Ynne ’oer-lang forlijnne jieren, 
Yn Saturnus tyd, by âds, 
Yn dy goune tijd, âd-wrâds, 
Da de djier, oef ‘t minschen wieren, 
Mey eyn taele’ in spraeck forsjoen, 
Oon elck-oorme’ in praetje joen. 

It is Frysk út de 17de ieu. 

Yn de lang ferline jierren,
Yn Saturnus’ tiid, fanâlds,
Yn in moaie, gouden wrâld
Doe’t de dieren, lykas minsken,
Maklik inoars taal ferstienen
En ris om in praatsje gienen.

Dit is in oersetting nei modern Frysk.

Dat is in moai gegeven. Gysbert skriuwt dat lang ferlyn de bisten prate koene, en inoars 
taal ferstiene.

Dit is in opdracht yn trije stappen.

A. Freegje de bern yn twatallen ien fan de folgjende lânskippen te kiezen:
1. Fryske greide
2. Afrikaanske savanne
3. Reinwâld
4. Súdpoal
5. Planeet, tûzenen ljochtjierren fuort yn ’e romte

B. Freegje de bern fjouwer pratende bisten/wêzens te betinken dy’t goed yn dat 
lânskip passe, en dy bisten alliterearjende nammen te jaan. (bygelyks Lippe Ljip, Sibe 
Sjiraf of Ibele IIsbear)

C. Freegje har dan in ferhaal (of toanielstik) te skriuwen dêr’t dy bisten/wêzens in 
haadrol yn spylje. Jou de bisten in probleem dat oplost wurde moat, dat wurket it 
bêste. En lit se folop prate, lykas yn de gouden wrâld fan Gysbert Japix.

4. ANNA MARIA VAN SCHURMAN (1607 – 1678) (HAADSTIK 17) – Muzyk
‘Daar kwam ene boer uit Zwitersland. Kadee, kadolleke, keda. (s. 76)
Mei ‘de boer út Switserlân’ yn it âlde spotlietsje út de 17de iuw wurdt Jean de Labadie 
bedoeld, de pryster fan wa’t Anna Maria van Schurman in folgeling wie. Der is net 
bekend wa’t it liet skreaun hat. 
Cecilia komt út de 2de of 3de iuw, en wie de beskermhillige fan de muzikanten, 
sjongers en ynstrumintmakkers. 
Wûndermoai dat it liet al hast fjouwerhûndert jier oerlibbe hat. Jim kinne meihelpe 
om it wer in generaasje fierder te bringen. Sjong it liet fan de boer, lear it út de holle. 
Wurkje dermei, troch it 4 learlingen útbyldzje te litten, wylst de groep it sjongt. Rollen: 
de boer, de snijer, de frou fan de boer en de wite geit. Grutte wille!
En tink ris nei oer oare ferskes dy’t (hast) útstoarn binne. Praat der ris mei pake of 
beppe oer. Watfoar ferskes songen sy op de legere skoalle?   

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 no

72 gek op skiednis

In soarte fan 17e-ieuske popstjer. Dat wie Anna Maria van Schurman (1607-1678). Se makke 

yndruk op jong en âld mei har ôfgryslik grutte yntelliginsje en kreativiteit. Se gong om mei 

ferneamde wittenskippers en oare foaroansteande minsken út hiel Europa. Se neamden har ‘it 

skitterjend kroanjuwiel’. Anna Maria waard berne yn Keulen, mar wenne it grutste part fan har 

libben yn Nederlân, in oantal jierren dêrfan yn Fryslân.

1607-1678

Anna Maria van Schurman

in 17e-ieuske popstjer

17

A   nna Maria van Schurman har bekendheid

 hie foar in belangryk part te meitsjen 

mei it feit dat sy in frou wie. Gelearde froulju 

wiene der yn de santjinde ieu (hast) net. Dat 

hie neat mei yntelliginsje te meitsjen, famkes 

wiene doe fansels like tûk as no. Mar de tsjer-

ke en de minsken fûnen doe dat froulju net 

bedoeld wiene om te studearjen.

Anna Maria kaam út in rike famylje en famkes 

fan heech komôf waarden klearstoomd foar 

in houlik mei in foarname man. It koe yn dy 

bettere fermiddens goed fan pas komme as 

(jonge) froulju Frânsk prate koene, de ynter-

nasjonale fi ertaal doetiids. Mar wat learen 

oangiet, hold it dêrmei ek wol sa’n bytsje op.

Foar Anna Maria wie dat net genôch. Se hie in 

hiele grutte lear- en lêshonger. Se woe Latyn 

leare, sadat se wittenskiplike boeken lêze koe 

en Hebrieusk en… Dwers tsjin de gebrûken 

fan har tiid yn krige Anna Maria de kâns om 

thús te studearjen. Want se hie in heit dy’t har 

gelokkich begriep. Heit Schurman wie sels 

hiel geleard en luts in soad tiid út om Anna 

Maria en har broers les te jaan. Dat gebeurde 

earst gewoan thús. 

Thús betsjutte foar Anna Maria de stêd 

Utert. Doe’t sy sa’n sechtjin jier wie, ferhuze 

it gesin nei Frjentsjer, dêr’t Anna Maria har 

heit en ien fan har broers oan de universiteit 

studearje soene. Har Frjentsjerter aventoer 

dit portret is troch anna maria sels makke! 
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Daar kwam ene boer uit Zwitserland

Daar kwam ene boer uit Zwitserland.
Kadee, kadolleke, keda
En die had een ezel aan zijn hand.
Labedie, labeda, labedonia
En die had een ezel aan zijn hand, Cecilia

Waarop dat lei een linnen doek.
Kadee, kadolleke, keda
Hij sprak: ‘Wat zal ik daarmee doen?’
Labedie, labeda, labedonia
Hij sprak: ‘Wat zal ik daarmee doen? Cecilia

‘Wel snijerke1’, sprak hij, ‘snijerke fijn. Kadee, kadolleke, keda
‘Wil mij eens maken een kedelijn2.’ Laberdie …

En als dat kedelijn was gemaakt. Kadee, kadolleke, keda
Toen ging hij voor zijn vrouwke staan, Labedie …

‘Wel vrouwke,’ sprak hij, ‘vrouwke fijn.’ Kadee, kadolleke, keda
‘Zeg mij, hoe staat dat kedelijn.’ Labedie…

‘Dat kedelijn staat jou niks goê.’ Kadee, kadolleke, keda
‘Ge hebt een lijf gelijk een koe.’ Labedie …

‘Heb ik een lijf gelijk een koe?’ Kadee, kadolleke, keda
‘Dan ga ik naar de snijder toe,’ Labedie …

‘Wel snijerke,’ sprak hij, ‘snijerke fijn.’ Kadee. kadolleke, keda
‘Ge hebt bedorven mijn kedelijn.’ Labedie…

‘Heb ik bedorven uw kedelijn?’ Kadee, kadolleke, keda
‘Ik heb ‘t gesnejen in de maneschijn.’ Labedie…

‘Hebt gij ‘t gesnejen in de maneschijn?’ Kadee kadolleke, keda
‘Ik zal het betalen in de zonneschijn.’ Labedie…

De boer die pakte zijn stok al gauw, Kadee, kadolleke, keda
En waar hij sloeg kwam niet zo nauw, Labedie …

Maar ook de snijer hield zich kloek. Kadee, kadolleke, keda
Hij stak de boer met de naald in zijn broek, Labedie…

Ze zetten de snijer op een witte geit, Kadee kadolleke, keda
En reden ermee naar de eeuwigheid, Labedie…

1 kleanmakker
2 in Midsiuwske kile
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5. SICCO VAN GOSLINGA (1661 – 1731)  – 
�������
‘Us heit is grytman. Mar hy hat noch in hiel soad oare baantsjes as regint.’ (s. 79)
Sicco van Goslinga wie yn de 18de iuw grytman fan de gritenij Frjentsjerteradiel. Dat 
wie in soarte fan boargemaster. 
Yn it ferline wie Fryslân opdield yn 30 gritenijen. Op wurkblêd 3A en 3B steane twa 
kaartsjes. Op A steane de 30 gritenijen yntekene. Freegje de bern fia Google de 
nammen fan de Fryske gritenijen út de puzeljen, en op it goede plak te skriuwen, en ek 
de nammen fan de Fryske alve stêden op te skriuwen. Dêrnei kinne se op kaart B de 
kontoeren fan de Fryske gemeenten fan no tekenje. Bepraat wat der allegear feroare 
is. Wêrom soene der no minder gemeenten wêze as yn de tiid fan Sicco van Goslinga?

6. MARIA LOUISE VAN HESSEN-KASSEL (1688 – 1765) – 
���	��
Dy hofhâlding bestie út 34 persoanen. (s. 81)
Marijkemuoi hie, doe’t se as widdo yn it Princessehof yn Ljouwert wenne, mar leafst 34 
personielsleden.
Bepraat mei de bern wêrom’t Marijkemuoi safolle personiel nedich hie. Hoe soe dat 
tsjintwurdich wêze, bygelyks by kening Willem Alexander thús?
Freegje de bern om harren yn te tinken dat sysels yn ús tiid hiel belangryk wêze soene, 
en 10 man/frou personiel oannimme mochten. Hokker minsken soene se kieze om yn 
te hieren, foar har sels of foar harren húshâlding? Bepraat de listen e� erôf.

7. EISE EISINGA (1744 – 1828) – ������
‘Ik sil oan elkenien dy’t der belangstelling foar hat sjen litte hoe’t de planeten by de sinne 
del draaie.’ (s. 89)
Eise Eisinga woe de minsken yn syn tiid leare hoe’t it sinnestelsel yninoar siet. Kenne 
de learlingen de folchoarder fan de planeten al út ’e holle? Dat is ek yn it Frysk mei it 
folgjende ezelsbrechje hiel maklik oan te learen.

Myn Freon Ids Mei Jûn Syn Ûle Net Pleagje  
De earste letters fan de wurden yn dizze sin komme oerien mei de earste letters fan 
Merkurius, Fenus, Ierde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto.
Pluto wurdt tsjintwurdich ek wolris weilitten om’t er net as gewoane planeet, mar as 
dwerchplaneet beskôge wurdt. Hy makket gjin diel út fan it planetarium yn Frjentsjer, 
om’t er noch net ûntdutsen wie doe’t Eisinga dat makke. 

8. JOAST HIDDES HALBERTSMA (1789 – 1869) – 
���	��
‘Hy sammelet typysk Fryske foarwerpen.’ (s. 95)
Joast Halbertsma (1789 – 1869) fûn de Fryske identiteit tige belangryk. Hy begûn 
mei in Frysk wurdboek om de taal te bewarjen, hy skreau âlde folksferhalen op en 
sammele ek foarwerpen. Syn kolleksje wie it begjin fan it Fries Museum.
Freegje de bern wat sy bewarje soene, as se in eigen Frysk museum ynrjochtsje 
mochten. Op wurkblêd 4 kinne se opskriuwe watfoar Fryske saken perfoarst in plak 
ha moatte yn dat museum. Dat mei fan alles wêze: moaie wurden, dingen, iten of 
gebouwen. Dizze oefening kin ek yn twatallen of groepkes dien wurde. 
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ferhaal

It strafwurk fan Dodonea 

It is maaie 1715. Myn fjouwer susters kuierje 

bûten. En ik sit yn de bibleteek fan Goslinga 

State, om’t ik strafwurk haw. Ik moat fan ús 

gûvernante hûndert kear opskriuwe: 

‘Ik mei myn rokken bûten net útdwaan, 

omdat dames fan adel dat net 

dogge.’ Strafrigels. Stom. As 

ik dy rokken net útdien hie, 

hie ’k nea yn dy appel-

beam klimme kinnen om 

Stoppelkat te befrijen. 

Ik koe net oars. Adel of 

gjin adel. Straf sil ’k wol 

fertsjinne ha. Mar net ien 

sjit wat op mei strafrigels. 

Dêrom skriuw ik leaver wat 

nuttichs. Ik meitsje in opstel 

oer ús heit. Want ik bin hiel 

grutsk op him. 

Sicco van Goslinga
Us heit, Sicco van Goslinga, is berne yn 

1664. Hy groeide op op de Goslinga State 

yn Doanjum, dy’t ús pake bouwe litten hat. 

Pake Johan wie grytman (dus de baas) fan

  Frjentsjerteradiel. Doe’t pake weirekke yn

     1688, waard ús heit grytman. No 

is heit dus de baas oer Frjentsjer-

teradiel. 
Wêrom’t ús famylje hiel-

tyd de baas is? Omdat ús 

famylje in soad lân hat. 

En in soad pleatsen. Hoe 

mear lân en pleatsen, hoe 

mear stimmen oft jo ha 

yn ’e Fryske Steaten, dus 

hoe mear macht. ‘Macht 

is goed’, seit heit altyd. 

Mar ik woe wol dat er wat 

faker thús wie.
Heit hat studearre oan de 

universiteit fan Frjentsjer. 

Dat soe ’k ek wol wolle. Mar heit 

seit:, dat is net foar famkes. Fam-

kes moatte trouwe, it leafst mei in rike en 

machtige man. 
Ik wol hielendal net trouwe. Ik wol studear-

je en letter grytfrou wurde. Ik sil goed myn 

bêst dwaan yn de lessen. 

Nei syn stúdzje hat heit noch yn Ingelân en 

Frankryk wenne en studearre. Dêrom kin 

er no safolle talen prate.

Yn 1692 is heit troud mei ús mem. Dat 

Pake Johan wie grytman (dus de baas) fan

  Frjentsjerteradiel. Doe’t pake weirekke yn

In diplomaat regelet alderhande saken foar in regearing. Hy of sy praat mei diplomaten fan oare 

lannen, besiket rúzjes by te lizzen, makket ôfspraken om gear te wurkjen, ensfh. Hjoed-de-dei 

tilt it op fan diplomaten yn Europa. Miskien is dat allegear wol begûn mei Sicco van Goslinga. 

Hy hie yn it begjin fan de 18e ieu as diplomaat al kontakt mei ferskate lannen yn Europa en dat 

wienen wichtige kontakten. Net mis foar in edelman út Doanjum. 

1661- 1731

Sicco van Goslinga
Grytman en grut man
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is heit dus de baas oer Frjentsjer-

teradiel. 
Wêrom’t ús famylje hiel-

tyd de baas is? Omdat ús 

famylje in soad lân hat. 

faker thús wie.
Heit hat studearre oan de 

universiteit fan Frjentsjer. 

Dat soe ’k ek wol wolle. Mar heit 
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Oarspronklik kaam Maria Louise net út 

Fryslân. Sy wie in Dútske prinsesse. In 

goede partij foar Johan Willem Friso, sûnder 

mis, want se wie string protestantsk 

lykas hy, hiel skrander en 

aardich kreas. Johan Willem 

Friso wie stedhâlder (de 

heechste amtner yn 

tsjinst fan de Steaten 

fan Fryslân) tusken 

1707 en 1711. De 

baas, sis mar.

Sy wennen yn it 

Stedhâlderlik Hof 

yn Ljouwert. Earst 

krigen se in dochter-

ke. Heit Johan, dy’t yn 

’e oarloch wie skreau 

dat er hiel bliid wie, mar 

hope dat de folgjende kear 

in soan berne wurde soe. Want 

allinnich in jonge koe him as stedhâlder 

opfolgje.

Dy soan soe er spitigernôch net mear kennen 

leare. Acht wiken nei’t er mei in boatreis yn in 

stoarm omkaam, waard yn 1711 Willem Karel 

Hendrik Friso berne. Maria Louise waard 

regintesse foar dy lettere Willem IV, oant er 

    âld genôch wie om sels te regearjen. Dêr  

hie se in hiele put oan. De ekonomy gong 

achterút, der wienen in soad earme 

lju, it lân waard teistere troch 

feepest en oerstreamings. 

Mar se sloech har der goed 

trochhinne.

Yn 1734 wie Willem IV 

âld genôch om sels 

stedhâlder te wêzen. 

Hy en syn Anna 

kamen te wenjen 

yn it Stedhâlderlik 

Hof yn Ljouwert. 

Marijkemuoi koe it no 

wat rêstiger oan dwaan. 

Se kocht in tal gebouwen 

oan de Grutte Tsjerkestrjitte 

yn Ljouwert en liet se ombouwe 

ta in modern stedspaleis, it Prinses-

sehof, foar harsels en in lytse hofhâlding.*  

Maria Louise van Hessen-Kassel, de frou - en letter widdo - fan de Fryske stedhâlder Johan 

Willem Friso, wie sa populêr by de Friezen dat se har in earenamme joegen: Marijkemuoi. Tante 

Marijke. Blykber fi elde se hast oan as famylje. En dat is te begripen. Want Maria Louise die har 

uterste bêst foar it folk. Oant twa kear ta hat se as regintesse Fryslân bestjoerd en de posysje 

fan de Oranje-Nassaus rêden. 

1688-1765

Maria Louise van Hessen-Kassel
Marijkemuoi  

19

mis, want se wie string protestantsk 

lykas hy, hiel skrander en 

aardich kreas. Johan Willem 

Friso wie stedhâlder (de 

ke. Heit Johan, dy’t yn 

dat er hiel bliid wie, mar 

hope dat de folgjende kear 

in soan berne wurde soe. Want 

achterút, der wienen in soad earme 

lju, it lân waard teistere troch 

feepest en oerstreamings. 

Mar se sloech har der goed 

trochhinne.

Yn 1734 wie Willem IV 

âld genôch om sels 

Hy en syn Anna 

kamen te wenjen 

yn it Stedhâlderlik 

Hof yn Ljouwert. 

Marijkemuoi koe it no 

wat rêstiger oan dwaan. 

Se kocht in tal gebouwen 

oan de Grutte Tsjerkestrjitte 

yn Ljouwert en liet se ombouwe 

ta in modern stedspaleis, it Prinses-

p a s  o p ! !  i n  h j i t t e  i e r a p p e l  f o a r 
m a r i j k e m u o i ! !
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‘Nerd’ in 1774

E ise Eisinga wie auto-
didakt, soenen wy 

hjoed-de-dei sizze. Dat is ien dy’t himsels yn 
syn frije tiid alles eigen makket. Hy siet altyd mei de noas yn wiskunde- en stjerrekundeboeken. Doe’t er fyftjin jier wie, joech er sels al in wiskundeboek út fan hast 700 siden en doe’t er santjin wie, hie er al in boek skreaun oer stjerre-kunde. Troch selsstúdzje waard er sá geleard, dat er letter as heechlearaar les joech oan de universiteit fan Frjentsjer (



Haadstik 15).

In grapke foar de libbenenEise Eisinga kaam fan Dronryp. Dêr leit er mei syn heit begroeven by de grutte tsjerke. Op dy grêfstien stiet gjin leeftyd en gjin stjerdatum, mar in puzel. Ast goed yn wiskunde bist, kinst der miskien útkomme. In grapke fan Eise Eisinga foar nei de dea.

Testamint
Ast gjin nocht oan 
puzeljen en rekkenjen 
hast: Eise Eisinga stoar 
yn 1828, doe’t er 84 jier wie. Yn syn testamint 
hat er de wurking 
fan it planetarium 
beskreaun. Sa koe it 
bestean bliuwe en ek 
troch de ieuwen hin-
ne goed ûnderhol-
den wurde. No, sa’n 
250 jier letter, draait 
it noch sekuer!

Eise Eisinga begûn yn 1774 oan de bou fan in planetarium yn syn hûs yn Frjentsjer. In ûnfoarstel-

ber knap stik wurk, wylst hy mar ‘gewoan’ amateur-stjerrekundige wie. Yn syn deistich wurk wie 

er wolfabrikant. Hy hie in driuwende reden om dat planetarium te meitsjen, hy woe nammentlik 

bewize dat de wrâld net fergean soe. Gelokkich hie er gelyk, de wrâld is der noch en … it plane-

tarium ek. Kinst it alle dagen noch besjen yn it hûs fan Eise Eisinga yn Frjentsjer.

1744-1828

Eise Eisingade man dy’t syn hûs omtovere ta in sinnestelsel
20

Testamint
Ast gjin nocht oan 
puzeljen en rekkenjen 
hast: Eise Eisinga stoar 
yn 1828, doe’t er 84 jier wie. Yn syn testamint 
hat er de wurking 
fan it planetarium 

    s i j n  o u d e r d o m d o e   h i j  s t i e r f  m e t  d e j a a r e n  c h r i s t y  g e a d-d e e r t  1854 204/365 e n d e  j a a r e n  c h r i s t y m e t  h e t  1/4 v a n  s i j n j a r e n  g e m u l t i p l i -c e e r t  k o m t  31 120 292849/532900
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9 MARGARETHA GEERTRUIDA ZELLE (1876 – 1917) – 
���	��
‘Se woe graach yn de belangstelling stean en dat is har slagge.’(s. 109)
Greetje Zelle (sa hjitte Mata-Hari doe’t se jong wie) wie nochal in fantast. Se groeide op 
yn in moai hûs yn Ljouwert, mar fertelde oan sjoernalisten:
‘Us heit wie in bekende, Fryske keapman, ús mem in rike, kreaze frou. Ut myn jeugd 
haw ik allinnich mar moaie werinnerings. It âlde kastiel Cammingha State, op in heuvel 
boud, wie in feilich ûntwyk as de Noardsee har weagen it lân op dreau en alles drige te 
fernielen. Dit prachtige kastiel, eartiids de wente fan de Fryske steedhâlders, mei syn 
hearlike omkriten, bea my alles wat ik winskje koe.’
Se fantasearre dus dat se yn in grut kastiel opgroeid wie. Fantasearje, dat is moai wurk.
Freegje de bern in fantasy-libben te betinken foar harsels à la Mata-Hari. Langer as 
tweintich sinnen hoecht it net te wêzen. Neat hoecht wier te wêzen. Se meie alles 
byinoar fantasearje. 
Se kinne bygelyks fertelle oer: 
• Wêr wennest (sabeare) en hoe sjocht jim hûs derút (sabeare)?
• Hoe sjocht dyn eigen keamer derút?
• Hoe bringst dyn wykein troch?
• Watfoar kado krigest op dyn jierdei?
• Hast húsdieren?
• Wêr geane jim op fakânsje hinne?
Freegje nei ôfrin in tal bern har fantasyferhalen foar te lêzen, of se nei te fertellen. 
Bepraat yn de groep.

45
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9 MARGARETHA GEERTRUIDA ZELLE (1876 – 1917) – 
���	��
‘Se woe graach yn de belangstelling stean en dat is har slagge.’(s. 109)

30
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10. ABE LENSTRA (1920 – 1985) – 
���	�������������
‘Net foar neat hyt it fuotbalstadion op It Hearrenfean it Abe Lenstra Stadion.’ (s. 128)
Foar it stadion op It Hearrenfean stiet in stânbyld fan Abe Lenstra. Oare ferneamde 
Friezen yn dit boek ha ek in stânbyld krigen, lykas Bonifatius (Dokkum), Grutte Pier 
(Kimswert), Gysbert Japicx (Boalsert), Eise Eisinga (Dronryp) ) en Mata-Hari (Ljouwert).
Bepraat mei de bern wat se fine fan stânbylden. Is it in moai earbetoan? Of fine se it 
net sa belangryk?

A. Freegje de bern dan trije minsken op te skriuwen, fan wa’t sy fine dat dy wolris in 
stânbyld fertsjinnet.
1. Ien dy’t se sels goed kenne
2. In persoan yn Nederlân
3. In persoan út it bûtenlân

margaretha geertruida Zelle 109 

m y n  n a m m e  i s  h a r i . . .
m a t a  h a r i  !

Letter giet se nei Parys, de stêd fan 
keunstners en belangrike minsken. 
Dêr hopet se wurk te fi nen dêr’t se 
mei opfalle kin, krekt as mei har bok-
kewein yn Ljouwert. Mar baantsjes 
as skilders-model en sirkusartyste 
foldogge har net. Dan wurdt se 
dûnseresse, in bytsje op syn Yndysk 
- want dat kin se -, geheimsinnich 
en super seksy!. Dêrmei stiet se 
al gau yn ’e belangstelling, foaral fan 
manlju: belangrike manlju, machtige 
manlju, mannen mei jild, mar ek 
mannen mei geheimen. Soms heart 
se dingen dy’t se better net hearre 
koe. Want it is oarloch… it is de tiid 
fan de Earste Wrâldoarloch en Mata 
Hari giet mei freon en fi jân om.

                                                        It fi jne fan ’e saak sille wy 

                                                         nea te witten komme, mar op     

                                                           in dei wurdt se beskuldige 

fan spionaazje. Se hat it noait bekend, mar se wurdt wol 

oppakt en feroardiele. De Frânsen kenne foar in spion 

mar ien straf: de deastraf. En sa stjert Mata Hari, oftewol it 

Ljouwerter famke Margaretha Zelle, foar it fjoerpeloton yn 

Frankryk, noch mar 41 jier âld.

Se woe graach yn de belangstelling stean en dat is har 

slagge. Ek nei har dea en miskien wol troch har dea. Hie 

se dy straf no wol of net fertsjinne? It hat de minsken altyd 

dwaande holden. Der binne boeken oer har skreaun, 

gedichten en lieten, der is in fi lm makke, in musical, in 

skilderij en it hâldt noch altyd net op. Mata Hari sprekt nei 

hûndert jier noch altyd ta ús ferbylding.
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Abe Lenstra, ferneamd Frysk sportman. ‘Us Abe’ is as fuotballer net allinnich ferneamd op It 

Hearrenfean, dêr’t it fuotbalstadion nei him neamd is, hy is noch altyd bekend yn hiel Nederlân 

en fi er dêrbûten as ien fan de bêste spilers dy’t der ea west ha.In natuertalint

Reedride, folly-
balje, tennisje, 

fi erspringe, damje… 
It makke eins neat 
út hokker sport Abe 
Lenstra oppakte. Hy 
wie der fuortdaliks, en 
meastentiids sûnder 
te trainen, goed yn en 
meastal sels supergoed. 
Mar fuotbaljen, dat wie 
syn passy. En man, man, man: wat koe er dat 

geweldich goed. Net foar neat waard Abe Lenstra 
yn 1999, fjirtjin jier nei 
syn dea, eare mei in plak-je yn it ‘Oranje fan de Ieu’.

Abefean!
Abe, It Hearrenfean en fuotbaljen binne, sûnt er begûn as fuotballer, mei elkoar ferbûn. Net foar neat hyt it fuotbalstadion op It Hearren-fean it Abe Lenstra Stadion. Besikers oan it stadion sjogge him yn brûns stean foar de haadyngong. En yn al dy jierren dat hiel fuot-baljend Nederlân Abe mei oandacht folge, hjitte It Hearrenfean yn de folksmûle Abefean. a b e f e a n ! !Dat seit alles.

Abe Lenstra waard yn 1920 berne op It Hearrenfean. It wie yn de tiid dat der 
noch amper auto’s wienen en dêrom koe er as bern 
hearlik bûten boartsje. 
Syn earste bal krige er 
fan beppe. No ja, bal… 
Se hie him sels foar Abe 
makke fan krantepapier 
en elastykjes. En bliid 
dat er der mei wie! It wie 
in hiel skoft syn favorite 
boartersguod. Letter 
krige er in oare bal, in 
soarte fan tennisbal 
en fûn er neat oars sa moai as dy bal yn de loft te hâlden mei syn klompen. Noch wer letter oefene er alle dagen mei sjitten en passen as er tegearre mei syn broer Jan nei skoalle rûn.

1920-1985

Abe Lenstrade jonge mei de gouden fuotten 33

syn passy. En man, man, 

geweldich goed. Net foar 

Abe Lenstra waard yn 1920 berne op It Hearrenfean. It wie yn de tiid dat der 
noch amper auto’s wienen en dêrom koe er as bern 
hearlik bûten boartsje. 
Syn earste bal krige er 
fan beppe. No ja, bal… 
Se hie him sels foar Abe 
makke fan krantepapier 
en elastykjes. En bliid 
dat er der mei wie! It wie 
in hiel skoft syn favorite 

moai as dy bal yn de loft te hâlden 
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B. Freegje o�  se dere� er skriuwe wêrom’t dy 
persoan in stânbyld ha moat, en wêr’t it stean 
moat.

C. Freegje harren dan in kollaazje op in A4 te 
meitsjen mei plaatsjes dy’t se útprinte ha. Se 
meie der ek by tekenje. Hoe sjocht harren byld 
derút? Hat it in sokkel of foet? Wêr stiet it byld? 
Yn in stêd, doarp of park, op de seedyk of foar in 
spesjaal gebou?

 Freegje o�  se dere� er skriuwe wêrom’t dy 
persoan in stânbyld ha moat, en wêr’t it stean 

grêf Sicco van Goslinga

EKSKURZJES
Hiel wat ûnderwerpen út it boek nûgje út ta it meitsjen fan in ekskurzje of in 
museumbesite.
Gean ris mei de groep nei:
• Tresoar, it bewarplak fan de skiednis fan Fryslân. Sjoch foar mear ynformaasje 

TRESOAR - Rondleidingen
•  It Gysbert Japicxhûs yn Boalsert (slút oan op haadstik 16 – Gysbert Japicx) Jeugd - 

It Gysbert Japicxhûs
• De Donatustsjerke yn Doanjum (haadstik 18, grêfmonumint Sicco van Goslinga) 

Foar ynformaasje: pkn@ried-skingen.nl
• Keramiekmuseum  Princessehof, Ljouwert (haadstik 19) (wenpaleis fan Maria 

Louise van Hessen-Kassel) www.princessehof.nl
• It planetarium yn Frjentsjer (haadstik 20, Eise Eisinga) Onderwijs - Koninklijk Eise 

Eisinga Planetarium (planetarium-friesland.nl)
• Museum Hert fan Fryslân, Grou (haadstik 22, Joast Halbertsma). Museum Hert fan 

Fryslân - Grou (museumhertfanfryslan.nl)
• Museum Heerenveen (haadstik 24, útstalling oer Domela Nieuwenhuis) Domela 

Nieuwenhuis Museum - Museum Heerenveen (heerenveenmuseum.nl)
• It Afsluitdijk Wadden Center Afsluitdijk Wadden Center | ontdekken beleven 

ervaren (haadstik 30, de Ofslútdyk en haadstik 37 Toerisme op it waad)



WURKBLÊD 1 GEWOAN GEK OP SKIEDNIS
TOANIELLÊZE – REDBAD

3 rollen: Heit Sibod, dochters Wita en Sille.

Sibod: Eagen ticht! Ik sil dy wat sjen litte dat jim noch noait sjoen ha!

Wita: Hoe kin ik no wat sjen mei de eagen ticht?

Sibod: By wize fan sprekken, ju. Sjoch no mar!

Wita:  Ooooh. Wat in moaie bears! Sa’n gruttenien ha ’k noch noait sjoen! (docht o�  se him 
oppakt) En wat is er swier! Dêr krij ’k op ’e merk wol in goudstik foar, miskien wol twa!’

Sibod: Nee fanke, dizze is té moai. Wy meie him net ferkeapje.

Wita: Is er foar Wodan? Leit heit him op it o� erplak?

Sibod: Nee, dizze krijt de kening fan ús. Hy is foar Redbad, foar it feest fan moarn.

Wita: Feest? Watfoar feest?

Sibod:  Ik wit net krekt watfoar feest it is. Mar it is allegear foarnaam folk yn ’e stêd. Se binne rûnom 
wei kommen, ha ’k wol heard. Der sil moarn wat barre dêr’t it hiele Fryske lân fan opsjen sil, 
wurdt der sein.

Wita: Echt? Wat dan?

Sibod:  Dat wit ik net. Mar wat it ek wêze mei, ien ding is wis: op in feest wurdt der iten en net sa’n 
bytsje ek. Dat... it sil ús gjin skea dwaan as de kening heart fan wa’t er dizze fisk krigen hat.

Wita: Sil ik de fisk nei it hôf bringe, heit?

Sibod:  (knikt) Doch dat mar. Freegje mar o�  Sille by de poarte komt, miskien kin sy dy wol fertelle 
wat der te rêden is.

Wita:  (rint in rûntsje troch de klasse en komt dan by de poarte en ropt) Hee, wachter. Ik kom 
om in fisk te bringen. Wolle jo myn suster Sille efkes roppe?

  Sille: Hoi Wita. Wat dochsto hjir?

Wita: Heit sei dat ik dizze fisk bringe moast. Hy is foar de kening.

  Sille:  Wat in moaie grutte bears. Ik bring him gau nei de keuken. Ik moat daalk nei 
binnen, suske, want der is moarn in grut feest yn de tsjerke, dêr moat ik by 
helpe.

Wita: Yn de tsjerke? Yn dat nije gebou fan dat frjemde geloof? Hat de kening dêr in feest?

  Sille:  Ja, mar ik ha no gjin tiid om te praten. Kom oars moarntejûn mar wer. Moarn, 
as de moanne opkomt, dan bin ’k wol klear. Dan sil ik dy alles fertelle.
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WURKBLÊD 2 GEWOAN GEK OP SKIEDNIS
SKRIUWE – IT FERHAAL FAN WOBBEL

Hoi! Ik bin Wobbel. Wobbel Piers Donia. Ik bin berne yn it jier 1510 yn Kimswert. 
Ik bin njoggen jier, dus wy libje no yn it jier 

Ik sjoch him tsjintwurdich net mear safolle, mar ik bin hiel grutsk op ús heit. Hiel Fryslân ken syn bynamme: 

mar o� isjeel hjit er 
Dy namme hat er krigen om’t er wol  meter grut is.

Heit is hiel sterk! Der wurde prachtige ferhalen oer him ferteld. Dit is wat er allegear kin (ne� ens oaren):
1
2
3 

Fan berop is ús heit 
mar tsjintwurdich is er lieder fan in fersetsleger dat   neamd wurdt. 

Eins woe ús heit net fjochtsje, mar yn 1515 barde der wat hiel slims mei ús hûs, ús mem en myn broer. Dit is 
wat der barde: 

Us heit hie in soad fertriet, mar hy wie ek hiel lilk. Hy woe weromfjochtsje tsjin de fijân: dat wie 
 dus no past beppe op my. 

Heit fjochtet in soad op it wetter, yn boaten. Eins is in piraat. As heit twifelet o�  op in oar skip fijannen of 
Fryske freonen sitte, lit er de mannen lûdop in rymke opsizze. Dat giet sa: 

Sa’n tongbrekker hat in hiel bysûndere namme, dat wurdt ek wol in 
 neamd.

As de mannen it rymke net goed opsizze, wit heit wol ried mei harren, dan 

Twa jier lyn, yn 1517 hat heit mei syn leger in stêd yn Noard-Hollân oanfallen. Dat wie

Dit is wat der barde: 

En no wit ik it net mear sa goed. Want ús heit wie altyd myn grutte held, mar wat er dien hat fyn ik 

omdat 
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WURKBLÊD 3A GEWOAN GEK OP SKIEDNIS
SKIEDNIS - 30 GRITENIJEN
Op dizze kaart steane de 30 gritenijen tekene. Set hieltyd de goede namme yn eltse gritenij.

De stippen binne de alve stêden fan Fryslân. Set nûmers fan 1 oant ’e mei 11 by dy stippen, 
en skriuw hjirûnder de nammen fan de stêden.
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WURKBLÊD 3B GEWOAN GEK OP SKIEDNIS
SKIEDNIS – 18 GEMEENTEN

Tsjintwurdich ha wy gjin 30 gritenijen mear, mar 18 gemeenten yn Fryslân. 
Sykje ris op watfoar gemeenten dat binne.
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1.    Tekenje mei in filtsti�  de gemeentegrinzen op dizze kaart, en skriuw de nammen fan de gemeenten yn it 
goede gebiet. Kinst de gritenijen fan de 18de iuw noch yn de foarmen weromfine?

2.  4 gemeenten moatst sels noch op de kaart tekenje. Watfoar gemeenten binne dat?

3. Wêr wennesto? Set dêr in krúske op de kaart.

4.  Folje yn: Ik wenje yn de gemeente 
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WURKBLÊD 4 – GEWOAN GEK OP SKIEDNIS
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SKRIUWE – MYN FRYSK MUSEUM

Stel, do meist in Frysk Museum ynrjochtsje. Wat setst deryn? 
Wat moat beslist bewarre bliuwe, ne� ens dy? Meist meardere dingen yn in fakje sette.

Iten

Foarwerpen

Gebouwen

En ek noch …. (meist sels betinke)

Moaie wurden

Sporten

Titels ferhalen/leginden

Natoer
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ERIK BETTEN (*Ljouwert, 1976)
studearre Mediëvistyk (stúdzje fan de skiednis en kultuer 
fan de Midsiuwen) en skiednis yn Grins. Dêrnei keas er 
net foar de wittenskip, mar foar de sjoernalistyk. Hy is 
ferslachjouwer en skriuwt dêrneist boeken oer de kultuer 
en it lânskip fan Fryslân en thrillers. En oer de Fryske 
skiednis fansels. Foar dizze bondel skreau er 9 ferhalen.

LIDA DYKSTRA (*It Hearrenfean, 1961)
skriuwt berneboeken foar alle lee� iden yn it Frysk en yn it 
Nederlânsk. Lida studearre keunstskiednis en archeology 
en lit har dêr ek faak troch ynspirearje by har skriuwen. 
Se hat al ferskillende prizen wûn mei har boeken. Se hat 
aktyf west as Schoolschrijver en is fan 2020 oant en mei 
2022 Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân. Sjoch ek op 
www.lidadijkstra.nl. Foar dizze bondel skreau se 6 ferhalen. 

JANNY VAN DER MOLEN (*Burgum, 1968)
Gie nei de skoalle foar sjoernalistyk en studearre dêrnei 
sosjaal-kulturele teology (dat giet oer de betsjutting fan 
godstsjinsten foar de wize wêrop’t minsken mei-inoar 
omgeane). Se hat al ferskillende boeken skreaun yn it 
Nederlânsk, wêrûnder Buiten is het oorlog oer Anne Frank. 
Sjoch ek op www.jannyvandermolen.nl
Foar dizze bondel skreau se 7 ferhalen. 

HAN NIJDAM (*Amsterdam, 1969)
Studearre Midsiuwske Skiednis en wurket as ûndersiker 
by de Fryske Akademy. Mei syn proefskri�  Lichaam, eer en 
recht in middeleeuws Friesland wûn er in priis.
Foar dizze bondel levere er ien ferhaal.

MINDERT WIJNSTRA (*Lippenhuzen, 1945, † Warns, 2020)
Wie ûnderwizer en ferhaleferteller, en skreau teksten foar 
û.o. Omrop Fryslân. Mar hy hat ek in hiel soad berneboeken 
skreaun, bygelyks It hûs fol ferhalen (1991) en Jesse 
(2021). Hy skreau foar dizze bondel 18 ferhalen en hie de 
einredaksje oer it boek.

Al mear as tweintich jier wurket AART CORNELISSEN 
(*Swol, 1964) as yllustrator fan tydskri� en, berneboeken 
en reklamewurk. Hy tekenet ek strips en is ek de fêste 
yllustrator fan it lesmateriaal fan Spoar 8. 
Lange tiid hat er yn Amsterdam wenne, mar tsjintwurdich 
wurket er út syn hûs en studio yn Makkum wei. 
Cornelissen is autodidakt, dat wol sizze dat er himsels it 
tekenjen leard hat, mar om syn talint oan te skerpjen hat er 
út en troch wolris wat lessen nommen. 

Mindert WijnstraErik BettenLida Dijkstra

Aart CornelissenHan Nijdam Janny van der Molen

OER DE SKRIUWERS
EN YLLUSTRATOR

11 en 30 ferhalen oer de fryske skiednis

yllustrearre troch aart cornelissen

gek op skiednis
geweldige, spannende en bysûndere

ferhalen oer fryslân

gewoan


