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OER IT BOEK
Omke Ûle past op is in printeboek oer in benaude, wat 
noartske omke dy’t, trochdat er in dei op syn entûsjaste 
neefke Eppy passe moat, syn eangsten oerwint en plezier 
yn it libben kriget. 
De titel hat in dûbele betsjutting. Omke Ûle past in middei 
op syn neefke, mar hy past ek altyd goed op dat him neat 
oerkomt.
Yn it boek, skreaun en yllustrearre troch Paul van Dijk, is 
in moaie ôfwikseling te fi nen tusken spreads (= tekening 
oer twa siden neist inoar) en lytsere tekeningen, soms op 
in wite eft ergrûn. It hat kleurige skutblêden dêr’t allegear 
foarwerpen út it boek oerhinne ‘struid’ binne.
De tekst bestiet út fjouwerrigelige strofen en is skreaun 
neff ens it rymskema abcb. It boek lêst maklik foar, ek 
troch it ritme fan de tekst, en is op plakken tige grappich. 
De yllustraasjes binne makke mei gûasje, wetterferve 
en pastelkryt en sitte fol details, wat de measte platen 
echte sjoch- en praatplaten makket. Om beweging/faasje 
oan te jaan brûkt Van Dijk stilistyske trúks dy’t we kenne 
út stripferhalen: de ekstra earms fan wankeljende Eppy 
op it titelblêd, it springspoar fan de fi sk op spread 7, de 
glimstjerren by it jild op spread 8, faasjestreken op de 
achtbaan (spread 9). 
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Van Dijk hat in pear saneamde ‘running gags’ ynboud, 
grapkes dy’t by werhelling weromkomme, lykas de fl earmûs 
en de kabouters dy’t stikem dingen meinimme (rûgeltsjes, 
sjem en in kopke). 
Oare grappige details: op de tafel (spread 1) is it boek De 
uil met zeven zuurtjes fan Diet Huber te werkennen, en 
omke Ûle lêst Het Bureau 6 fan J.J. Bosuil, wat fansels in 
knypeach is nei de skriuwer J.J. Voskuil.
De auto dêr’t de sus fan omke Ûle yn rydt is in klassiker: 
In Citroen DS, produsearre tusken 1955 en 1975, dy’t as 
bynamme Snoek of Snoekebek hie. 
De haadpersoanen yn it boek binne bisten mei minsklike 
eigenskippen en foar in grut part in minsklik uterlik. 
Antropomorfi sme hjit dat ferskynsel. Yn hoefi er’t de 
oanklaaide, pratende en tinkende bisten noch op bisten of 
krekt op minsken lykje, is de kar fan de printeboekmakker. 
Der binne in soad gradaasjes. Ynteressant is dat Van 
Dijk bisten as minsken, mar ek bisten as bisten lykas de 
fl earmûs, de einen, reager, miuw of fi sk opfi ert. 

KOARTE YNHÂLD
Omke Ûle sit it leafste feilich thús. Hy hâldt net fan drokte 
en is oeral benaud foar. Mar dat feroaret as syn sus bellet oft  
er in dei op syn neefke Eppy passe wol. It swit brekt Omke 
Ûle út by it idee allinnich al, mar hy wol ek net ‘nee’ sizze. By 
oankomst smyt Eppy daalk in blompot leech. Nei’t er wat 
boarte en op de fl ier tekene hat, ferfeelt Eppy him. Hy wol 
nei bûten en omke Ûle jout mei tsjinsin ta. Omke Ûle hat it 
net maklik mei harren kuier. Hy wurdt eft ernei sitten troch 
in jerke as se de eintsjes fuorje. Under it boatsjefarren falt er 
oerboard, en syn klean binne noch net drûch, of Eppy sjocht 
yn de fi erte in merke. 
Se bedarje yn ’e achtbaan. Omke Ûle gûlt fan benaudens, mar 
stadich glydt de bangens fan him ôf en kin er genietsje fan de 
rit. Uteinlik geane se sân kear yn de achtbaan, oant Eppy der 
grien fan om ’e holle is. Omke draacht Eppy nei hûs, dêr’t it 
mantsje sliept oant syn mem him wer ophellet. As omke syn 
sus en neefke jûns útswaaid hat, roetst er op in kessen by de 
treppen del nei ûnderen, as hie er syn eigen achtbaan. Omke 
Ûle hat plezier yn it libben krigen.

YNTERAKTYF FOARLÊZE
It boek is gaadlik om foar te lêzen oan bern fan 3 oant ’e mei 
7 jier. (groep 1 o/m 4). In tip is om dat yn 4 stappen te dwaan. 

1. TARIEDING
Lês earst sels it printeboek in pear kear om der fertroud 
mei te wurden. Lit de tekst ynwurkje en nim tiid de printen 
te besjen. Tink alfêst nei oer de wurden dy’t miskien útlein 
wurde moatte (foarbylden: tuike-tuike, wjerljocht, de pôle, 

oansitte, noartske, glimkje). Foar fi erder gemak kinne de 
platen ek grut, fi a it digiboerd toand wurde.1

2. YNTRODUKSJE
Lit it boek oan de bern sjen. Foarkant, mar ek achterkant. 
Wat sjogge se? Kinne se betinke wêr’t dit boek oer giet? 
Jou de bern folop romte om te reagearjen. 
In yntroduksje kin noch moaier wurde troch de bern 
yn it foar te ferrassen mei in tematafel/ temahoeken 
yn it lokaal oer:
Tema ûlen/fûgels – In hoeke mei ûlen (of oare fûgels). 
Knuff els, plaatsjes, puzels, fearren, braakballen (freegje 
ris oan de fûgelwacht, in boswachter of dieretún nei 
eksimplaren).
Tema bang/dapper – In hoeke mei plaatsjes fan bisten 
of dingen dy’t de bern yslik fi ne, lykas ûnwaar, hûnen, 
tsjuster, tigers, spinnen, krokodil ûnder it bêd, spûken. 
Dappere dingen lykas in swimdiploma, poppen fan of 
materiaal oer superhelden. Der binne in hiel soad (printe)
boeken oer bangens en hoe dêrmei om te gean.  
Tema merke – Fan lego of k’nex boud reuzerêd, achtbaan, 
draaimûne. Kreamkes mei sûkerspin, noga, popcorn, 
toutsjelûke, spûkhûs, (eigenmakke) entreekaartsjes 
Tema bisten – Knuff els fan alle bisten dy’t yn it boek 
foarkomme lykas fl earmûs, ein, dino, fi sk, hûn, mol, 
hazze ensfh.
Praat mei de bern oer de tafels, en fertel wat it te meitsjen 
hat mei it printeboek. Blêdzje it boek troch, en lit de bern 
alfêst wat bisten lûdop beneame.

3. FOARLÊZE EN FERTELLE
Lês de tekst rêstich en melodieus foar. Kear it boek ek 
hieltyd om sadat de bern de printen goed besjen kinne. 
Wiis ferskillende dingen oan. ‘Sjogge jim wat Eppy docht?’ 
‘Wat is dit foar bist?’ Lit de bern by de achtbaanprint 
allegear lûd ‘Oehoeeeeee!’ roppe. 
It is better dat it ferhaal de earste kear net ál te faak 
ûnderbrutsen wurdt, om’t de bern oars de tried kwytreitsje.

4. NEIPRATE
Nim royaal de tiid om nei te praten. Lês dêrfoar it boek 
nochris foar, en besteegje diskear spesjale oandacht oan 
de struktuer fan it ferhaal. 
Wat is omke Ûle syn probleem? Hoe wurdt dat oplost? Giet 
alles maklik? Wat sit der tsjin? Wat fi ne de bern grappich?
Lit ek mar ris in stilte falle nei it stellen fan in fraach, dan ha 
de bern efkes tiid om op in antwurd te kommen.

1  (Tink der goed om dat dat allinnich mei foar eigen gebrûk. Op 
boeken rêst copyright, in printeboek mei noait iepenbier makke 
wurde, dus bygelyks net samar yn syn gehiel fi a de social media 
ferspraat wurde.)

Van Dijk hat in pear saneamde ‘running gags’ ynboud, 
grapkes dy’t by werhelling weromkomme, lykas de fl earmûs 



LESBRIEF Omke Ûle past op, Paul van Dijk – troch Lida Dykstra 3

Prate – petearfragen
Der binne in hiel soad petearfragen te stellen oer it boek, lykas:
• Is omke Ûle te bang? Of hinderet dat neat?
• Bisto ek wolris ergens bang fan?
• Wat docht omke Ûle op ’e bôle? 
• Wat fynsto lekker op ’e bôle?
• Meist altyd op de bôle dwaan watsto sels wolst?
• Giesto wolris in dei allinnich op besite by immen?
• Giest ek wolris útfanhûs?
• Hoe fynst it om útfanhûs te gean?
• Nimst dan dyn eigen boartersguod mei?
• Dochst ek aardige dingen ast útfanhûs of in dei by in oar op besite bist?
• Wat dochst dan sa’n dei?
• Meist by in oar mear of minder as thús?
• Wat fynst it aldermoaiste om te dwaan, ast sûnder heit en/of mem fan hûs bist?
• Hast wolris op de merke west?
• Wat fynst it moaist om te dwaan op de merke?

Prate – ûndogens
Sa gau as Eppy by Omke Ûle thús is, docht er wat ûndogens (spread 4). Sjogge de bern 
ek wat?
Kinne de bern fertelle oft  se ek wolris (grappige) ûndogense dingen dien ha? Watfoar 
dingen? Wat seine de âlders dêrfan? En de learkrêft  sels, hat dy wolris wat ûndogens 
dien? Fertel!

Sjen – sykje dingen op de platen
Paul van Dijk hat in soad moaie details yn syn printeboek tekene. Besjoch mei de bern 
de platen (eventueel op it digiboerd), en beneam wat der op te sjen is. Tink ek goed 
om de details. 

• Op de tafel leit in skrift  dêr’t ‘Myn boeken’ op stiet. Wat soe Omke Ûle dêryn 
opskriuwe? Fynst dat in goed idee?

• Wat stiet der op de skilderijkes? (Omke Ûle mei syn frou, dy’t nei alle gedachten 
stoarn is, in fear, in moai bosklânskip, omke en Eppy, in fjoertoer). 

• Sjogge de bern dat omke Ûle in oare soarte ûle, in hoarnûle (= ransuil), 
is as syn suster en neefke? Dat binne goudûlen (= kerkuilen).

• Kinne se de kabouters fi ne? 
• Kinne se betinke yn hokker seizoen it boek spilet? 

(hjerst, de blêden falle fan de beammen). 
• Yn it boek binne in soad bisten te sjen. 

Bisten dy’t har gedrage as bisten, 
mar ek bisten dy’t gewoan bisten binne.

10
min

10
min

15
min

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

min = tiid dy’t noadich is 
foar de opdracht.
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Sykje mei de bern, ûnder it foarlêzen, alle bisten yn it boek. Dat binne:
plaat 1: slak, wjirm, fl earmûs (en ûle, fansels)
plaat 2: 4, 6, 8, 10, 11: fl earmûs
plaat 3: dino
plaat 5:  klysters, wylde einen, swarthalsswan, mandaryn-ein (komt yn it wyld net yn 

Nederlân foar), túfein (= kuifeend), hjerringslynder (= fuut) en trije kabouters.
plaat 6: fi sken, ielreager, sulvermiuwen
plaat 7: fi sk, mar ek in hûn. De foksen en de kikkert binne ‘minsken’. 
plaat 8: noashoarn, murd, goes, mûs, baarch, geit, gorilla, mol, hazze.
plaat 9:  fûgels yn ’e loft 
Der binne noch allegear ferfolchfragen en -opdrachten te betinken, bygelyks
Watfoar lûd makket sa’n bist?
Hasto dit bist wolris yn it echt sjoen?
Wat is dyn favorite bist en hiest ek graach wollen dat dy yn dit boek foarkaam?
Watfoar klean ha de bisten oan? Fynst dat ek nuver?

Taal – rymkoff er
Lês it boek nochris foar, mei diskear de fokus op de rymwurden. Bepraat mei de 
learlingen earst wat rymjen is. Kinne de bern dêrnei betinke hokker wurd de learkrêft  
fuortlit oan de ein fan eltse fjirde sin? Nei in bytsje oefenen sil dat grif slagje.

Ekstra helpmiddel foar rymjen:
Meitsje in ‘rymkoff er’ dêr’t hieltyd twa foarwerpen ynsitte, wêrfan’t de nammen 
opinoar rymje. 
Doch yn de rymkoff er bygelyks:
in pop(ke) en in kop(ke), in mes en in fl es, in boek en in koek, in sok en in rok, in trein 
en in boartersguod ein, in kaam en in boartersguod laam, in tas en in jas (poppejaske), 
in tange en in slange, in sjaal en in kraal, in spiker en in (fi erre)kiker. (Fansels binne der 
folle mear rym-foarwerpen mooglik, dêr’t de learkrêft  foar kieze kin). 
Freegje de bern de foarwerpen út de koff er te heljen, en op de fl ier fan it lokaal út te 
stallen.
Lit ien learling in foarwerp pakke. Wit er hoe’t it hjit? Kinne de bern in foarwerp fi ne, 
wêrfan’t de namme dêrop rimet?
Fariant: doch trije foarwerpen tusken de oare, dy’t (noch) nearne op rymje. (Bygelyks 
in plestik blom, in pinne, in swurd). Dat binne de ‘ienlingen’. Lit de bern de trije 
ienlingen opspoare. Fertel dat it wat sneu is foar dy ienlingen, om’t se gjin rymmaatsje 
ha. Kinne de bern soms wurden betinken dy’t op harren rymje? (bygelyks trom of 
stom, begjinne of sinne, burd of sturt).  

Taal – wat mist der?
Wat mist der?
Op wurkblêd 1 steane tolve kaartsjes mei bisten en dingen út it boek. 
Knip de kaartsjes út, plak se op karton of laminearje se.
Lis dêrnei de kaartsjes trochinoar op in tafel, en freegje de bern der in minút nei te 
sjen. Wiis dan ien learling oan, dy’t him omdraaie mei. 
Wiis in oare learling oan, dy’t in kaartsje fuorthellet en eft er de rêch weistoppet. 
Kin de earste learling betinke hokker kaartsje mist?
Wiis dêrnei twa oare learlingen oan. Ien om in kaartsje wei te stopjen, ien om te rieden.

15
min

15
min
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Taal – rymwurden betinke
Dit spul is mei deselde tolve kaartsjes te spyljen.
Hâld in kaartsje omheech, en freegje in learling oft  dy der in rymwurd op betinke kin.
In pear foarbylden fan rymwurden:
miuw – liuw, iuw (= 100 jier)
boek – koek, tûk, smûk, doek, hoek
koer – soer, stjoer, snoer, fjoer, djoer, toer
ein – hein, lein, rein, wein
sok – bok, gok, hok, pok, rok
spin – gjin, hin, kin, min, rin
doar – boar, goar, koar, gloar
plant – want, kant, oaljefant
beam – dream, neam, pream,
boat – fl oat, goat, loat, moat, poat, soad
skilderij – buorkerij, frij, bij, brij, kei, lij, prei
kop – drop, glop, fl op, hop, mop, pop, rop
It hinderet neat as de bern wurden roppe dy’t net besteane. As de wurden mar rymje.

Taal – opsisferske
Yn it boek De uil met zeven zuurtjes fan Diet Huber stiet it Nederlânsktalige gedicht 
De Uil, oer in ûle dy’t syn sân suertsjes net diele wol mei de oare bisten. Huber hat 
itselde tema ek brûkt foar in justjes oar gedicht yn it Frysk, dat te fi nen is yn har boek 
Tutte mei de linten.
Lês it fers hjirûnder ferskillende kearen foar oan de bern, en lear it harren oan, sadat se 
it opsizze kinne.

 De ûle

 Op in tûkje siet in ûle
 mei in koekje yn ‘e mûle.
 Mûske Mipmopmapke
 sei: ‘Och jou my in hapke!’
 Akster Flakfl okfl ikje
 sei ‘Mei ik ek in stikje?’
 Wjirmke Krikkrakkrokje
 sei: ‘’k Mocht sà graach in brokje!’
 Eamelder jokjakjûmeltsje
 sei: ‘Hie ik mar ién krûmeltsje!’

 En wat die de ûle?
 Hy skodde syn gjirrige ûlekop
 en friet allinne it koekje op.

 [Ut: Tutte mei de linten, Diet Huber]

Dit spul is mei deselde tolve kaartsjes te spyljen.
Hâld in kaartsje omheech, en freegje in learling oft  dy der in rymwurd op betinke kin.
In pear foarbylden fan rymwurden:

15
min

15
min
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Kleurje – kleurplaat
Op wurkblêd 2 stiet in kleurplaat, dy’t Paul van Dijk tekene hat. De bern meie de 
kleuren út it boek brûke, mar dat hoecht hielendal net. Se meie der ek bêst omhinne 
tekenje.

Tekenje – labyrint
Op wurkblêd 3 stiet in labyrint. Omke Ûle wit it paad net. Wa kin him nei syn beam ta 
helpe?

Tekenje – kostúm foar Eppy
Eppy is gek op ferklaaien. Op spread 3 hat er him as ridder ferklaaid, mei in cape, in 
swurd en in skyld. Mar hy hat noch folle mear moaie pakken yn syn ferklaaierskiste. 
Kinne de bern betinke hokker?
Op wurkblêd 4 stiet Eppy ôfbylde. Freegje de bern in moai pak op him te tekenjen 
en te kleurjen. Wurdt Eppy in kening, in boef, in superheld of in dino? Of miskien wol 
in fl inter, in tsjoender (= tovenaar) of in robot? Freegje de bern oft  Eppy ek wat op ’e 
holle hat. In hoed, in kroan, in helm of in pear biste-earen? Paul van Dijk hat al in pear 
suggestjes jûn.
Hingje nei ôfrin alle Eppys oan in toutsje troch de klasse. 

Skriuwe en nifelje – myn boeken
Meitsje in ‘Myn boeken- skrift ’ mei de hiele groep. Krekt sa’n boek as by Omke Ûle op 
’e tafel leit op spread 1. Mar meitsje der in multomap fan mei losse blêden, sadat de 
folchoarder fan de blêden feroare wurden kin.
Skriuw/plak/tekenje op elts blêd mei de bern:
1. Titel fan it boek dat de learkrêft  foarlêzen hat
2. Kopy fan de foarkant fan it boek (útprintsje, útknippe en opplakke)
3.  Hoe wurdt it boek wurdearre troch de klasse? (Lit de bern ien fi nger opstekke foar  

net folle oan, twa fi ngers foar giet wol, trije foar aardich, fjouwer foar hiel moai en 
fi if foar superboek! Tel alle fi ngers op in diel se troch in tal bern. Safolle ‘stjerren’ 
wurdt troch de groep takend oan it boek.)

4. Wat wie it moaist oan it boek? (de learkrêft  skriuwt it op).
5. Wêrtroch hie it boek noch better/moaier wurden? (de learkrêft  skriuwt it op).
6.  Wa makket diskear in moaie tekening fan in sêne út it boek? 

Plak him op de eft erkant fan de ‘resinsje’.

Sortearje de blêden sa, dat de aldermoaiste boeken 
foaroan komme. Dizze oefening soarget derfoar dat bern 
kritysk nei begjinne te tinken oer ferhalen en teksten. 

 stiet in kleurplaat, dy’t Paul van Dijk tekene hat. De bern meie de 
kleuren út it boek brûke, mar dat hoecht hielendal net. Se meie der ek bêst omhinne 15

min

15
min

15
min

10
min
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Skriuwe en tekenje – meitsje in printeboek
Foar beukers is it al mooglik om mei-inoar in printeboek te meitsjen, salang’t de 
learkrêft  dat yn banen liedt. 
Lit in pear printeboeken sjen dy’t de bern goed kenne, en fertel dat de groep ek bêst in 
printeboek meitsje kin. Kundigje oan dat der earst in ferhaal betocht wurde moat, en 
dat jo as learkrêft  dat opskriuwe sille. Betink sels it begjin fan it printeboek, of in sterke 
begjinsin. Bliuw ticht by de belibbingswrâld fan it bern. Moaie begjinsinnen kinne 
wêze:
- Heech yn it klimrek siet in frjemd bist. 
of
- Simen Skylpod siet te skriemen op in stien.
of
- De knuff el fan Nynke wie fan de fyts fallen. Hy lei op de dyk.

De bern meie mei ideeën komme. De learkrêft  moediget oan, helpt, selektearret en 
skriuwt it ferhaal op. Besykje it ferhaal sa te stjoeren dat der wat spanning yn sit, en in 
moaie ûntknoping.
Ferdiel, as it ferhaal klear is, de sinnen oer likefolle A4’ers as der bern yn de groep sitte, en 
skriuw of typ de stikjes tekst ûnderoan. De bern meitsje elk in tekening by har stikje tekst.
De fellen papier wurde op de goede folchoarder lein en ynbûn mei in triedsje. 
Fansels moat der ek in kaft  om it boek, fan karton of laminearre. Mei-inoar betinke en 
kieze de bern in titel. De nammen fan de makkers moatte ek foarop it boek, dat seit 
himsels. Dy wurde ûnder de titel skreaun. 

Toaniel – byldzje it boek út
Lês it boek foar, en lit de bern tagelyk ferskillende saken yn de tekst útbyldzje, 
byg. in boek sitte te lêzen en de side omslaan (spread 1), fytse, bang de hannen of 
earmen boppe de holle hâlde (spread 2), belje, mei de hannen yn it hier (spread 
3), warskôgjend de fi nger op en del, knikke (spread 4), bôle yn stikjes skuorre en 
fuortsmite (spread 5), roeie (spread 6), rûke (spread 7), jild betelje, omheech sjen 
(spread 8), mei de hannen omheech lûd ‘Oehoeeeeeeeeee!’roppe (spread 9), gûle, 
mislik wurde (spread 10), sliepe (spread 11), útswaaie (spread 12).

Spultsje - Omke Ûle-bingo
Op wurkblêd 5 stiet de Omke Ûle-bingo, foar thús of op skoalle.
Wa’t in aktiviteit dien hat dy’t fermeld stiet, mei dat hokje trochstreekje. Alle tolve 
hokjes trochstreke? Dan bist krekt sa cool as Eppy! 

Fine motoryk – kraleplank
Op wurkblêd 6 steane in foarbyld fan in ûle en in reuzerêd, 
om nei te lizzen op de kraleplank.

 – meitsje in printeboek
Foar beukers is it al mooglik om mei-inoar in printeboek te meitsjen, salang’t de 
learkrêft  dat yn banen liedt. 
Lit in pear printeboeken sjen dy’t de bern goed kenne, en fertel dat de groep ek bêst in 

20
min

50
min

15
min

 steane in foarbyld fan in ûle en in reuzerêd, 
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WURKBLÊD 1 – OMKE ÛLE PAST OP
WAT MIST DER?

Printsje it blêd út. Plak de 12 kaartsjes op stevich papier of laminearje se, 
en knip se út.
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WURKBLÊD 2 – OMKE ÛLE PAST OP
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KLEURPLAAT
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WURKBLÊD 3 – OMKE ÛLE PAST OP
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LABYRINT

Omke Ûle is ferdwaald. Kinsto him helpe?
Tekenje it paad nei syn beam.
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WURKBLÊD 4 – OMKE ÛLE PAST OP
KOSTÚM FOAR EPPY
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WURKBLÊD 5 - OMKE ÛLE PAST OP
OMKE ÛLE-BINGO
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Doch it lûd fan in ûle nei.

Nifelje in ûle fan in 
húskeroltsje.

Sykje yn de bibleteek in boek 
mei in ûle op it kaft .

Bou in boat fan blokken, 
lego of stuollen.

Ûle begjint mei in û. 
Betink noch trije wurden dy’t 

mei û of oe begjinne.

Freegje ien om dyn dino of in 
oar popke te ferstopjen yn de 

keamer, en sykje him op.

Tekenje in lyts doarke, en 
plak dat op de plint. Sjoch, 

dêr wenje kabouters!

Stuiterje troch it hûs as in 
fi sk op it drûge.

O M K E  Û L E  B I N G O

Doch hjoed dyn moaiste en 
kleurichste sokken oan. Twa 
ferskillende sokken mei ek.

Hâld in picknick yn ’e hûs, 
op in kleed/tekken op de fl ier.

Fuorje de eintsjes (of oare 
fûgels).

Meitsje in tekening fan 
mem of heit.
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WURKBLÊD 6 - OMKE ÛLE PAST OP
KRALEPLANK
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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 
fi oele) en komponearret er muzyk.
Sûnt 2009 hat er syn eigen berneteäterselskip 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 

Oare berneboeken fan Paul van Dijk:
Renske wol stoer wêze!, Afûk, 2011
De Kening fan Juster, Afûk, 2012
De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter, Afûk 2014
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SEIS FRAGEN OAN PAUL VAN DIJK

1. Jo ha op de earste print in boek van Diet Huber 
tekene, De uil met zeven zuurtjes. Diet Huber wie in 
dûbeltalint. Se skreau én tekene har boeken, lykas jo. 
Is Diet Huber in ynspiraasje foar jo? Of wa of wat hat jo 
oars ynspirearre?
Diet Huber is in geweldige skriuwster en yllustratrise. Har 
boeken sitte grôtfol mei taalgrapkes en werklik alles kin 
by har in haadpersoan wurde: sels in augurk. Ik hâld fan de 
humor en it boartsjen mei taal yn har wurk. Ik fyn it moai 
dat sy ek tekene en skreau. Foar Fryslân hat sy in wichtige 
skriuwster west.
In oare skriuwer dy’t my altyd ynspirearret is Paul Biegel. 
Hy skreau ferhalen mei piraten, prinsessen, kabouters, 
reuzen en oare mearke-eft ige fi gueren. Kinst fernimme 
dat er wille hân hat om in spannend ferhaal te skriuwen. 
Oare skriuwers dy’t ik hiel heech ha binne Roald Dahl en 
Toon Tellegen. Fan de yllustratoaren fyn ik it wurk fan Jean 
Dulieu, Maurice Sendak, Marten Toonder, Quentin Blake, 
Noëlle Smit en Loes Riphagen hiel moai.

2. Dit is jo earste printeboek. Wolle jo noch mear 
printeboeken skriuwe en tekenje? Wêr geane dy 
dan oer?
Ja, ik wol graach mear printeboeken skriuwe. Wêr’t dy 
oer gean sille? Dat wit ik noch net. Wa wit belibbet Omke 
Ûle wol wat nijs? In idee foar in ferhaal krij ik altyd op de 
gekste mominten. As ik ûnder de dûs stean of as ik oan it 
draven bin – meastal op de mominten dat je gjin papier by 
je hawwe.

3. Op de titelside fan it boek stiet ’Foar Hidde’. Wa is 
Hidde? Hat hy meiholpen oan dit boek? 
 Hidde is myn soan. Ik woe graach in boek spesjaal foar him 
meitsje. Ik ha him it ferhaal hiel faak ferteld en dan sei er 
wat er leuk fûn. Hidde hat my ek holpen by de yllustraasjes. 
Dan sei er bygelyks dat er in kleur hiel moai fûn, of net!  

4. Omke Ûle is yn it begjin nochal in saaie omke. 
Behalve syn sokken. Wêrom hat er sokke wylde sokken 
oan?
Ik tink dat er eins djip fan binnen wol graach avontuerlike 
dingen dwaan wol, mar dat er net wit hoe. Syn sokken 
jouwe oan dat er in eigen smaak hat en dat er avontuerliker 
is as er tinkt.  

5. Ha jo ek dingen fan josels yn it boek ferstoppe? 
Meubels, of dingen dêr’t jo bang fan binne?
Ja, ik bin wat bang fan ... grutte fûgels. Foar dit boek haw 
ik op de foto west mei in échte ûle. Dat fûn ik earst wol 
spannend, mar – lykas omke ûle – ik ha it wol dien en bin 
bliid dat ik it dien ha!
Der sitte ferskate meubels út myn hûs yn it boek. De 
stoel dêr’t omke Ûle yn sit liket op in stoel dy’t ik yn myn 
skriuwkeamer ha. De klean fan omke Ûle lykje op de klean 
dy’t myn pake Anne altyd oanhie. It skilderij, boppe it bêd 
fan omke Ûle, hinget ek by myn beppe. De pearse bank yn 
’e keamer fan Eppy liket op it bankstel dat wy earst hienen 
en foar de tekeningen dy’t Eppy makket haw ik tekeningen 
fan myn soan neitekene. As ik troch it boek blêdzje fi elt it 
hiel fertroud.

6. As ik better wurde wol yn tekenjen, wêr moat ik dan 
begjinne? Ha jo tips?
In protte neitekenje! Dat helpt en ... besykje alles! Pak 
fi ltstift en, of (wetter) ferve, brûk kryt of tekenje mei 
kleurpotleaden, alles kin. Besykje derachter te kommen 
hokker materiaal by dy past. 
Sjoch nei it wurk fan oaren en besykje derachter te 
kommen, hoe’t it makke is. Besjoch skilderijen, lês 
stripboeken en lês printeboeken. Youtube stiet ek fol mei 
fi lmkes fansels. Goed sjen. Tekenje minsken nei (tip: dyn juf 
of master op skoalle), auto’s, blommen, bisten, beammen, 
famyljeleden, wolken, kofjekopkes ensfh. Doch de tillefyzje 
út en tekenje mar!
En betink: it hoecht net fuortdaliks perfekt te wêzen, it is 
mar papier, juh.
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