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Nije útjefte fan in tiidleas ferhaal
Dingeman wennet tegearre mei syn mem yn it saaiste hûs
fan de stêd. Op in dei krijt er in brief. Hy wurdt, mei noch
alve oare bern, útnûge foar in simmerkamp op in spannende

buorkerij ergens fier fuort. Dêr bist as bern hielendal eigen baas.

Pensjonearde pakes en útborduerde beppes dogge alles watsto wolst,
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en dêrom stjoere se dy ek noait op bêd.
Mar as er dêr oankomt blykt it hiel wat oars te wêzen...

Eppie Dam is in produktyf en alsidich skriuwer. Hy skriuwt behalve
berneboeken, ek gedichten, ferskes foar jong en âld, en lieten foar

toaniel. Dêrneist set er poëzy oer út ferskate talen. Hy krige yn 2001

foar Dingeman krijt wjukken de Simke Kloostermanpriis.
De ynstallaasjes en wurkboeken fan byldzjend keunstner Gerrit Terpstra

Dingeman
krijt wjukken

nimme in spesjaal plak yn. Se foarmen foar de skriuwer in ynspiraasjeboarne foar it skriuwen fan dit boek en litte sjen datst mei wat fantasy

fan ienfâldich materiaal wiere keunstwurken meitsje kinst.
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OER IT BOEK
Yn Dingeman krijt wjukken fertelt it jonkje Dingeman de
Koning oer in wike oan it begjin fan de simmerfakânsje
dy’t er trochbringt by de frijfochten Joazef de Boer (of hjit
er Kingma?) Joazef hat in boerepleats, wat bisten en in
grientetún, mar ek in skuorre, loads, hokken en hutten dy’t
fol steane mei nuveraardige, kreative útfinings en masines.
Dingeman hat de tiid fan syn libben. Geandewei it boek
kriget er in nije kyk op himsels, de wrâld en it libben. Dat
bestiet net út in koartmeand gason en tegels sûnder moas
dertusken, mar kin wêze watst der sels fan makkest en
wêr’tst foar kiest.
It boek, mei yllustraasjes fan keunstner Gerrit Terpstra, is
in oade oan de krêft fan kreatyf tinken en ienwêzen mei de
natoer.
Yn it ferhaal wurde ferhalen ferteld, troch Joazef en
Dingeman dy’t dêrfoar yn de wjukkestoel sitten gean. Dat
wurdt yn de kantline oanjûn troch twa piktogrammen fan
de wjukkestoel mei iepen wjukken (it ferhaal begjint) en
mei tichte wjukken (it ferhaal is ôfrûn). Faak sitte yn de
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ferhalen, en ek bygelyks yn de dreamen fan Dingeman
(ferburgen) oanwizings nei de werklikheid.
Drege ûnderwerpen as dea of fuortplanting wurde net
mijd. Dingeman praat mei in deade hazze (s. 118) en sjocht
hoe’t ko Roosje ûnder de bolle giet (s. 76).
De yllustraasjes fan Terpstra stelle siden út de tekene
sammelboeken fan Joazef foar. Se ha tige útienrinnende
ûnderwerpen: gesichten op dingen, útfinings, ark, bisten,
skilderijen. Troch de nûmering wurdt suggerearre dat der
hûnderten sokke tekeningen besteane, dêr’t wy mar in tal
fan sjogge.
Soms skriuwt Dam sprektaal yn stee fan standert-Frysk,
lykas by gason (gersfjild), tante (muoike), sagenaamd
(sabeare), saaie (ferfeelsume) of geboaren (berne). Oare
wurden dy’t bern nei alle gedachten dreech fine, lykas
ropten, siedzje, imerkes of dûm, brûkt er dan wol wer.
It boek is skreaun yn ik-perspektyf (Dingeman fertelt it) en
ferdield yn 43 net al te lange haadstikken. De blêdspegel
is oersichtlik. De sinnen binne ornaris net lang, en der
komme in soad libbene dialogen yn it boek foar, wêrtroch’t
it noflik lêst.
Dam boartet masterlik mei taal yn it boek. Hy gûchelt mei
nammen, betinkt nije wurden, rymkes, ferskes, lit de lêzer
yn de kunde komme mei wûnderaardige al besteande
wurden of synonimen en lit bisten of deade dingen prate.
Troch de lagen fan it boek (der is in soad tusken de rigels
troch te lêzen) sil it net allinnich foar bern, mar ek foar
folwoeksenen ynteressant en útdaagjend wêze.
Mei rjocht stiet der op de efterflap fan it boek dat it
ornearre is ‘foar bern fan 9 jier en gâns âlder’.
Dingeman krijt wjukken waard yn 2001 bekroand mei de
Simke Kloostermanpriis.

GEARFETTING
Dingeman de Koning wennet tegearre mei syn mem yn it
saaiste hûs fan de stêd. Oan it begjin fan de simmerfakânsje
kriget er in brief, wêryn’t er útnûge wurdt om in wike te
útfanhûzjen op in ‘breek-en-bouw-boerderij ergens in
Nederland’. Dat komt mem wol út, want sy wol mei har freon
nei Frankryk.
Yn in giele taksy wurdt Dingeman ophelle. As er op de
achterbank yn ’e sliep falt, hat er in dream dy’t al wat fertelt
oer syn achtergrûn.
Hy komt telâne op in âlde boerepleats mei nuvere
ferfiermiddels op it hiem en in soad bygebouwen. Boer
Joazef húsmannet dêr om mei syn bisten. Joazef is in
aardige, filosofysk ynstelde, keunstsinnige man dy’t ticht by
de natoer libbet en dingen makket en sammelet. Oait hat er
direkteur west fan in stofsûgerfabryk en wie er troud, mar
dat libben hat er efter him litten. Hy kin libje fan de sinten
dy’t er earder fertsjinne hat.

Geandewei syn fakânsje ûntdekt Dingeman dat by Joazef in
soad kin wat thús net mei. Dingeman boartet yn de blabber,
lûkt mei de bisten op, betinkt en boartet mei fantasyfolle
bouwurken lykas de Klimkalefater, de Brobbeltobbe en de
Hynstvalidekarre, bakt bôle, helpt yn ’e grientetún en hâldt
mûzen.
Miskien wol it moaiste wat hy en Joazef tegearre meitsje
fan in âlde keukenstoel, in lape katoen, bamboestokken
en wat oare rommel is de Wjukkestoel. Wa’t op dy stoel
sit, kriget fansels dreamen en gedachten en kin samar de
moaiste ferhalen fertelle, as de wjukken útklapt binne. Om
beurten fertelle Joazef en Dingeman ferhalen, dy’t gauris
dûbele boaiems ha en subtyl ferwize nei de werklikheid fan
de fertellers. Sa fertelt Joazef oer Kai de berchbeklimmer,
dy’t as iennichst doel hat de top fan de alderheechste
berch te berikken, mar as er dêr is, net mear werom doart.
It ferhaal is grif in metafoar foar Joazef syn eardere karriêre
en ‘slagge’ libben. Dingeman fertelt op in oar stuit oer in lyts
ieltsje dat yn de swarte djipsee wennet, mar op in dei troch
in doejong (= seeko) meinommen wurdt nei it oerflak, dêr’t
er foar it earst ljocht en prachtige kleuren sjocht. It ieltsje
is fertrietlik dat er dêr net bliuwe kin, mar de doejong seit
dat er it ljocht meinimme kin yn ’e holle. It is dúdlik dat dit
ferhaal eins oer Dingeman sels en syn wike by Joazef giet.
Stadichoan begjint Dingeman mear te ûntdekken oer
himsels (hy oerwint bygelyks syn hichtefrees), oer it libben
en de wrâld, mar ek oer wa’t Joazef yn werklikheid is. Want
hjit dy wol De Boer, sa’t der op in loads stiet? Of miskien wol
Kingma, sa’t op de sigarekistkes mei opsette ynsekten stiet?
Of noch oars? En wa is dy frou, dêr’t Joazef by weirûn is?
Dingeman wol sa graach by Joazef bliuwe dat er oan ’e
ein fan ’e wike yn de daksgoate klimt, en driget fan it dak
te springen as Joazef net belooft dat er bliuwe mei. Letter
docht Joazef oft dat nea bard is.
Stadichoan puzelet Dingeman de stikjes ynformaasje dy’t er
kriget yninoar.
It lêste stikje wurdt him oanrikt troch Joazef sels, as dy him
thúsbringt nei de wike útfanhûs. Ta harren ferbjustering
stiet der in Te keap-boerd yn de tún. It hûs blykt leech te
wêzen, op Dingeman syn guod nei. Syn mem is samar stikem
ferhuze, en hat him efterlitten.
Mar miskien is dat net iens sa slim. Want Dingeman ûntdekt
wa’t Joazef werklik is, en alles yn syn holle ‘dûzelt, systert
en sûst’.
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(FOAR)LÊZE

PRATE OER IT BOEK

Bern fan in jier of 10 ôf sille it boek sels lêze kinne, foarlêze
kin al fan in jier of 8 ôf.
It boek kin goed yn de klasse foarlêzen wurde, al steane
der op in pear plakken opsommingen yn dy’t de faasje wat
út it ferhaal helje.
Yn likernôch 14-16 foarlêssessys is it boek út te lêzen.
It boek hat in soad werkenbere dialogen, wat it oantreklik
makket foar bern.
As de learkrêft net it hiele boek foarlêze wol, kin er
bygelyks de earste 6 haadstikken dwaan, sadat de bern
nijsgjirrich wurde sels fierder te lêzen.

‘Wêr gong it 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.

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 - rûntepetear
30
min

Bepraat mei de bern in oantal ferskillende passaazjes út it boek, bygelyks:

1. ‘Je mag een week logeren op een breek-en-bouw-boerderij.’ (s. 11)
Dingeman kin him in wike lang útlibje mei bouwen en brekken.
• Fynsto it moai om dingen te bouwen?
• Wat bousto wolris?
• Fan hokker materiaal bousto dingen?
• Ast alles bouwe koest watst bouwe woest, wat soest dan bouwe wolle?
• Wat brekst wolris (ôf) en wêrom?
Fynsto it moai om wat (ôf) te brekken, of wat stikken te meitsjen? Wêrom? Wêrom net?
• Watfoar útfining út Dingeman krijt wjukken soesto wolris útprobearje wolle? Wêrom?
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2. ‘Joazef,’ sei er, ‘sis mar Joazef.’ ‘Joazef, ha jo in bist dat Hoppe hyt?’
‘Do,’ sei er, ‘sis mar do.’ (s. 27)
Joazef wol dat Dingeman ‘do’ tsjin him seit, en net ‘jo’.
• Fynsto Joazef fan 36 jier âld in ‘do’ of in ‘jo’?
• Tsjin wa seisto ‘jo’?
• Tsjin wa seisto ‘do’?
• Wat seist tsjin jim pake/beppe, tante, buorfrou, de dokter, de juf/master, in frjemde?
• Is it wolris ûnfatsoenlik om ‘do’ tsjin ien te sizzen?
Is it yn it Frysk ek ûnfatsoenliker om ‘do’ te sizzen tsjin ien, as yn it Nederlânsk ‘jij’?
• Yn it Frysk besteane de tiidwurden ‘dookje’ en ‘jookje’. Wat soe dat betsjutte?
• Ast net witst oftst ‘do’ of ‘jo’ tsjin ien sizze moatst, wat is dan de oplossing? (= Yn it
Frysk is it hiel gebrûklik dan de tredde persoan/namme te brûken, bygelyks ‘Wol juf
my efkes helpe?’ ‘Beppe, mei ik dit wykein by beppe útfanhûzje?’ ‘Hoe giet it mei
buorman?’ Freegje de bern ris in pear sokke sinnen te betinken, om te oefenjen.

3. ‘Ik ha lest fan hichtefrees.’ ‘Hichtefrees bestiet net,’ sei Joazef.’ (s. 48)
‘Thús wie ik altyd bang foar bisten. (...) Mar dat kaam omdat ús mem der bang foar wie.
Dêrtroch learde ik om bang te wêzen.’ (s. 95)
Dingeman jout ta dat er bang fan guon dingen is.
• Is dat slim? Of hat bang wêze ek in funksje?
• Kinst dy yntinke dat Dingeman hichtefrees hat? Hoe soe dat komme?
Wat fynst fan Joazef syn redenaasje? Is djiptefrees in better wurd?
Is it slim om hichtefrees te hawwen? Of net?
Kinst derfoar soargje dat hichtefrees oergiet? Hoe dan?
• Dingeman wie ek bang foar lytse bisten dy’t glêd en fluch binne. Kinst dy dat yntinke?
• Is it wier dat in oar dy leart om bang te wêzen? Is dat goed of min?
Der besteane tsientallen soarten eangsten. In eangst dy’t eins net nedich is, wurdt ek
wol foby neamd.
Kinne de bern in tal sokke fobyen neame?
• Binne se lêstich of net sa slim en kinne jo der bêst mei libje? Bepraat.
(Guon minsken binne bygelyks bang foar lytse romten (claustrofoby), iepen romten
(agorafoby), spinnen (arachnafoby), mûzen (musofoby) of clowns (coulrofoby). Der
bestiet sels eangst foar lange wurden, dat hjit

4. ‘Wat? Hasto noch noait in bui wetter op dyn kop hân? Dat wurdt dan tiid.’ (s. 49)
Joazef lit Dingeman foar it earst yn syn libben oan ’e kont ta wiet wurde. Se raze nei de
wolken.
• Hasto wolris dweiltrochwiet fan de rein west? Wannear wie dat?
• Sa ja, hoe fûnst it om wiet te wêzen?
• Sa nee, soest dat noch wolris meimeitsje wolle?
• Hast dy wolris mei opsetsin wietreine litten? Wêrom? Wêrom net?
• Wêrom is it net ferstannich om as it ûnwaret bûten te wêzen?
• Hast wolris mei learzens oan sprongen yn de plassen? Wêrom? Wêrom net?
• Watfoar oare dingen dy’tst noch noait dien hast, wolst dit jier noch dwaan?
• Wêrom soene Joazef en Dingeman nei de wolken raze?
• Wat soene se raze?
• Wat soesto nei de wolken raze wolle?
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5. ‘Sûnder fragen en sûnder gedachten rûn ik werom. Ik seach nei de blommen en de
fûgels.’ (s. 119)
Dingeman hat de holle efkes hielendal leech. Hy tinkt oan neat.
• Hasto wolris hielendal gjin gedachten? Wannear?
• Tinkst dat it goed is de holle wolris leech te hawwen? Wêrom? Wêrom net?
• Wannear bisto faak oan it prakkesearjen?
• Bist ek wolris oan it pikerjen? Wat is dat eins krekt?
• Sjitst dermei op om te pikerjen? Wêrom? Wêrom net?
• Ast de holle ris leechmeitsje wolst, hoe dochsto dat dan?

6. “Asto in fûgel wêze mochtst,’ sei ik, ‘watfoar fûgel woest dan wêze?” (s. 143)
Gean alle bern yn de rûnte bydel. Watfoar fûgel soene sy wêze wolle, en wêrom?
Bepraat de kar, krekt as Dingeman en Joazef dogge. Wat fine de oare bern fan de kar?
Wat binne de foardielen en neidielen om sa’n fûgel te wêzen?

Prate - nuvere dream
15
min

‘Doe krige ik in rare dream.’ (s. 17)
Dingeman dreamt dat syn heit en mem sa fûl om him fjochtsje, dat se him as in
boarterspop útinoar lûke. De lêzer kriget sa tusken de rigels troch hiel wat ynformaasje
oer de ‘fjochtskieding’ fan syn âlders, dy’t Dingeman yn werklikheid meimakke hat.
De learkrêft lêst de dream fan Dingeman (s. 17 – ‘Ik siet by heit en mem yn ’e auto.’ oant
s. 21 ‘Doe waard ik wekker’) foar. Freegje de bern goed te harkjen, en tagelyk te betinken
wat de dream betsjut. Bepraat it dêrnei. Watfoar ynformaasje kinne se derút helje? Hoe
fielde Dingeman him, doe’t syn heit en mem útinoar gongen? Wêr blykt dat út?

Skriuwe - ABC-tantes
20
min

‘Der wiene trije tantes, dy’t ik de “ABC-tantes” neamde.’ (s. 8)
Dingeman hat in tante Adelbrecht, Belinda en Catherien. (ABC). Wat no as er ek noch in
D- oant ’e mei in Z-tante ha soe? Freegje de bern om de nammen mei dy foarletters te
betinken en op te skriuwen.

LESBRIEF Dingeman krijt wjukken, Eppie Dam en Gerrit Terpstra – troch Lida Dykstra

5

Skriuwe – byldspraak
30
min

‘De
De taksy wie gieler as it gielste sân, gieler as it giel fan de sinne.’ (s. 17)
Byldspraak is figuerlik taalgebrûk. Der binne allerhande soarten byldspraak, mar ien
dêrfan is de ferliking. Dy brûkt skriuwer Eppie Dam geregeld yn syn boek. De wurden
‘as’ en ‘oft’ komme dêr meastal oan te pas. In foarbyld stiet hjirboppe.
Op wurkblêd 1 steane in tal as-ferlikings út Dingeman krijt wjukken.
Nûgje de bern út eigen ferlikings te betinken en op te skriuwen. Alles wat harren yn it
sin sjit, is goed.
Klear? Ferlykje de fynsten fan de bern no ris mei de ferlikings dy’t de skriuwer yn it
boek keazen hat. Wat fine de bern dêrfan?
Ynformaasje: yn it boek stiet:
• De eagen blonken as splinternije knikkerts en hienen de kleur fan swart iis op in stille
ﬁver. (s. 56)
• De sleatten leinen as sulverpapieren linten te blikkerjen yn ’e sinne. (s. 62)
• Ik liet de earms bewege as de tûken fan in beam. (s. 83)
• De brobbels yn it wetter ﬁelden oan as spikkels en splinters. (s. 86)
• Sa stiif as in planke wie ik deryn gien, like soepel as in fearke kaam ik der wer út. (s. 111)
• De hiele loft knettere en rommele, as sloegen tromslaggers op izeren golfplaten en lege
oaljefetten. (s. 129)
• Dêrnei giene wy like soepel troch it ferkear as wetter troch in beekje. (143)
• De âlde boeken rûkten nei poddestuollen, skimmelich kerton en deade beammen. (s. 148)

Skriuwe – baas yn eigen dream
30
min

‘Doe krige ik in rare dream.’ (s. 17)
De bern ha grif wolris in nuvere of bysûnder dream hân. Sa’n dream dy’t harren
bybleaun is.
Bepraat earst mei de bern wat algemiene saken oer dreamen. Wat is in dream eins?
Dreame se yn kleur? Brûke se taal as se dreame? Watfoar taal? Witte se de oare deis
har dreamen altyd noch? Fine se har dreamen aardich, of ek wolris grizelich? Soene
dreamen wat betsjutte?
Freegje de bern dêrnei, mei safolle mooglik details, in dream op te skriuwen dy’t se
oait echt dreamd ha. Lit harren de ik-foarm brûke, krekt as yn it boek.
Bepraat. Wat die dy dream mei harren?
Freegje de bern no in pinne of stift yn in oare kleur te pakken, en de dream nochris op
te skriuwen, mar no mei details dy’t se sels betocht ha. Se meie har fantasy brûke, de
dream feroarje, kleuren, persoanen en petearen tafoegje.
Wa’t yn syn dream neisitten wurdt troch in meunster, kin him omkeare en it meunster
fuortjeie. Wa’t ferdwaald is, kin in mobyl fine en immen foar help belje. Wês de baas yn
dyn eigen dream!

Skriuwe – foarút en achterút dreame
40
min

‘Dreame. Alle hynders dreame. Earst foarút, letter achterút. Ik dream achterút.’ (s. 100)
It âlde hynder Hoppe fertelt Dingeman oer syn ferline. Mar ast jong bist, moatst foarút
dreame, fynt Hoppe.
Lês de passaazje op s. 100 en 101 nochris foar. (‘Foardat it tiid wie....’ oant de ein fan it
haadstik).
Yntrodusearje dan in skriuwopdracht yn twa dielen.
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A. freegje de bern ris safier mooglik ‘achterút te dreamen’ as se kinne, dus tebek
te tinken nei doe’t se hiel, hiel lyts wiene. Wat is harren alder- alderearst oantinken?
Dat meie se opskriuwen, mei safolle mooglik details.

B. ‘Ik dream leaver oer de tiid dy’t komt,’ seit Dingeman (s. 101).
Freegje de bern ek ris ‘foarút te dreamen’, en op te skriuwen hoe’t harren
dreamtakomst derút sjocht. Hoe sjocht harren libben derút oer tritich jier? Wêr en
mei wa wenje se, wat binne harren berop, hobbys, útfinings, idealen? Der binne gjin
grinzen oan wat se betinke kinne of meie!

Skriuwe - Nij poppesankje
30
min

‘Suze nane jonge/ Beppe sil foar him sjonge.’ (s. 129)
De beppe fan Dingeman makket in nije tekst op it bekende poppesankje Suze nane poppe.
Lês haadstik 29 oant ‘De Bui kaam...’ op side 129 oan de learlingen foar, en freegje
harren dan om, lykas de beppe fan Dingeman, oare wurden oan dat ferske te jaan, dy’t
ek rymje (rymskema aaba). Op wurkblêd 2 is dêr romte foar.

Skriuwe - dach dingen
25
min

‘Marc groetet moarns de dingen. Hy seit dach tsjin de faas. Dach tsjin de stoel neist de
tafel. Dach tsjin de bôle op ’e tafel. Alles libbet foar him.’ (s. 178).
Joazef fertelt Dingeman oer it jonkje Marc. Hy ferwiist hjir nei it ferneamde gedicht
Marc groet ’s morgens de Dingen dat de Flaamske dichter Paul van Ostaijen (1896 –
1928) skreau yn 1924, dus hast 100 jier lyn. It giet sa:

Marc groet ’s morgens de Dingen
Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem
ploem ploem
dag stoel naast de tafel
dag brood op de tafel
dag visserke-vis met de pijp
en
dag visserke-vis met de pet
pet en pijp
van het visserke-vis
goeiendag
Daa-ag vis
dag lieve vis
dag klein visselijn mijn
Paul van Ostaijen

Van Ostaijen lûkt him yn dit moderne fers neat oan fan dichtregels lykas metrum, rym
en kûpletten. It liket spontaan, op gefoel ûntstien te wêzen. Sjoch ek ris nei de foarm
fan it gedicht, it wyt om de wurden hinne.
Freegje de bern in eigen dach-dingen-gedicht of -ferhaaltsje te skriuwen fan wat se
moarns it earste sjogge. Op wurkblêd 3 is dêrfoar al in yndieling makke.
As se fan dit stramyn ôfwike wolle en leaver in hiel eigen dach-gedicht skriuwe, mei dat
fansels altyd. Freegje bern harren gedicht foar te lêzen. Bepraat.
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Opsykje/skriuwe - wûnderlike wurden
30
min

‘Aardappelspitvorken/ Batterijmoertangen/ Borstboormachines.’ (s. 149)
Der besteane sokke wûnderlike wurden, dat se optocht lykje. Mar dochs besteane se
werklik! Dat is it gefal by de arksoarten op side 147.
Lês de opsomming foar oan de bern, en freegje oft se tinke oft sok ark echt bestiet. Lit
harren dan yn groepkes de wurden googelje. Wat tinke se no?
No is it oan de bern om mear wûnderlike wurden te sammeljen.
Foarmje lytse groepkes en wiis elts groepke ien fan de folgjende ûnderwerpen ta:
1. wylde blommen
2. ynsekten (tink ek oan flinters)
3. krûpdieren (= reptielen)
4. poddestuollen
5. Nederlânske plakken/doarpen
6. kleanstikken.
Elts groepke giet oan it googeljen nei nuvere nammen binnen syn ûnderwerp, en stelt in
persoanlike top-10 op. Fansels meie se ek boeken, in atlas of in puzelwurdboek brûke.
Bepraat de top-10 fan elts groepke nei ôfrin. Wisten de bern dat der sokke wûnderlike
wurden bestiene? Machtich, no?

Opsykje - moaiste boeken
30
min

‘Ik fûn noch mear boeken dy’t ik graach mei ha woe, mar by ﬁif hold ik op fan sykjen.’ (s. 150)
Freegje de bern om, krekt as Dingeman, yn groepkes yn ’e iepenbiere biblioteek of de
skoalbiblioteek de fiif moaiste boeken te sykjen dy’t se mei-inoar fine kinne. Dat hoege
net perfoarst lêsboeken te wêzen, it meie ek stripboeken of ynformative boeken wêze.
Bepraat efterôf. Wat is harren groepskar en wêrom? Koene se it maklik iens wurde? Of
is harren kar in kompromis? Hoe kaam dat sa?

Fotografearje - op jacht nei gesichten
1
moanne

‘Foardat we it hiem op rieden, hie ik de foarkant fan de
boerepleats sjoen. Hy hie in gesicht! De keamersruten wienen de
eagen, de foardoar wie de noas (...). (s. 23)
Ha de bern dat ek, dat se soms in gesicht (of de foarm fan in
bist) sjogge yn huzen, auto’s, wolken, keukenark, in stopkontakt
of de oasten (= kwast, knoest) yn in houten flier? It is in
psychologysk ferskynsel, dêr’t sels in wurd foar is: pareidoly of
pareidolia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Pareidolie
Us fiere foarâlden moasten in bear of wolf gau werkenne tusken
de tûken, en dêrom foegje ús harsens foarmen oaninoar dy’t
soms net byinoar hearre.
Moaie foto’s mei foarbylden fynst bygelyks yn it boek See Faces
fan Irene Schampaert.
Lis it ferskynsel pareidoly út, en freegje de bern (holpen troch
âlders) in moanne lang foto’s te meitsjen fan ‘gesichten/bisten’
yn harren hûs, tún, omkriten en dy nei de learkrêft te mailen.
Oan ’e ein fan de moanne is der grif in moaie kolleksje
foarbylden garre. Meitsje der in útstalling/dokumint/
presintaasje fan, dêr’t de nammen fan de fotografen neamd
wurde, en ek de datum en it plak dêr’t de foto makke is.
Dit is in moaie oefening om ris oars te sjen nei de wrâld om
dy hinne.
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Tekenje - bouwurk
30
min

‘Meastal skarrelje ik wat dingen byelkoar. Soms fertelle se sels hoe’t ik se brûke kin. It kin
wêze dat ik earst in tekening meitsje. Mar ik doch it ek wol oarsom: earst it bouwurk, dan de
tekening.’ (s. 33)
Joazef nifelet fan allerhande dingen moaie bouwurken yninoar, en leart dat Dingeman.
Dat kinne de bern fansels ek wol.
Freegje de bern in tekening te meitsjen fan in nij bouwurk, in útfining dy’t se sels betinke.
Se kinne dat, krekt as Joazef, op twa wizen oanpakke:
begjinne mei in idee of in wurd (bygelyks: ik wol in hierwaskmasine of
alvestêdewetterbefriezer útfine).
begjinne mei de tekening (in kleurich ding fol ûnderdielen, tsjillen en útsteksels), en dan
betinke wat dy masine docht.
Fine de bern it dreech om samar in masine te tekenjen, lit harren dan earst ris sûnder
nei te tinken mei potlead yn ien line in flotte foarm op in A4 krasse, dy’t as útgongspunt
tsjinje kin. Se meie it papier draaie, of op ’e kop sette. Wat sjogge se deryn?
Fan dêrút kinne se dan har bouwurk of masine tekenje.

Tekenje - plattegrûn fan dyn dreamtún
45
min

‘Achterhûs lei alles fol mei tegels. Dêr stienen ús plestiken túnmeubels: in wite tafel mei fjouwer
wite stuollen.’ (s. 7)
De tún fan Dingeman syn mem is netsjes en saai, in grut kontrast mei de grientetún fan Joazef.
Yntroduksje: Lês de beskriuwings fan beide tunen nochris foar oan de learlingen. Side 7 (fanôf:
Bûtendoar wie it ... o/m yn it lange gers lizze.)
Side 77 en 78 (fanôf: Op ’e tún krige ik in bakje mei sied).
Hoe soe de ideale tún fan de bern derút sjen?
Freegje de bern yn twatallen earst te harsenskrabjen (= brainstormen) oer alle túnûnderdielen
en dat op in list te skriuwen. Wolle se blommen? Griente en túnkrûden? Beammen en
struken? Bisten? In fiver? Kuierpaden en terrassen? Geboutsjes (prieel, kas, hynstestâl?)
Boarterstastellen? In dongbult?
Hoe konkreter hoe better, dus leaver appelbeam of walnutebeam as beam, en leaver blommen
dêr’t bijen en ﬂinters op ôfkomme as allinnich blommen.
Freegje de bern dan yn twatallen mei potlead in plattegrûn te tekenjen fan harren dreamtún
op in grut stik tekenpapier (minimaal A3). Dêrnei kleurje/beplakke en derby skriuwe wat de
ferskillende ûnderdielen binne.
Bern dy’t de smaak te pakken ha, kinne noch in stap fierder gean en fan de plattegrûn in
makette meitsje, mei nifele beamkes, plantsjes en hokjes fan karton, papier, wol, filt en
ôffalmateriaal.
Fariant: mei de hiele groep ien grutte dreamtún meitsje.
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Nifelje - fertelstoel

‘Dit soe in ferhalestoel wêze. Elkenien dy’t derop sitten giet, begjint samar te fertellen.’ (s. 42)
Eins soe yn elts klaslokaal in fertelstoel stean moatte. In bysûndere stoel of hege kruk
dêr’t bern op sitten gean kinne, as se in eigenbetocht of -skreaun ferhaal fertelle of
foarlêze wolle. Dyn wurk goed presintearje foar in publyk is ommers ek in belangryk
talint.
In hegere kruk of stoel wurket better (fanwege de aktive hâlding dy’t de ferteller kriget)
om op te fertellen as yn in loaie fauteuil. Tink ris nei oer it uterlik fan de fertelstoel.
Binne de poaten moai fersierd? Miskien hingje der lytse, kartonnen boekjes oan?
Of miskien hat de stoel wol wjukken fan in âlde paraplu of fan karton, lykas de
ferhalestoel út it boek?
Meitsje mei de hiele groep in plan foar in eigen fertelstoel, meitsje him, en brûk him in
hiel soad!
(Tip: handige âlders, pensjonearre pakes of útborduerde beppes (s. 12) wolle miskien
ek wol meitinke of meihelpe).

Nifelje - ark-popke
45
min

‘Sa’t de liuw de kening fan de dieren is, is de klauhammer de kening fan it ark.’ (s. 122)
Yn it ferhaal fan Joazef libje de klauhammer, de steksleutel, de stienbeitel, de
knyptange en it oare ark, en prate se mei-inoar. Op de tekening op s. 124 ha se ek
gesichtsjes.
Freegje de bern in stik ark fan hûs mei te nimmen, dat se in setsje liene meie. Dat kin in
hammer of tange wêze, mar likegoed in toskboarstel, in pinne, pinset of polleppel.
Mei papier, âlde kranten, lapkes stof, lintsjes, opplakeachjes, barbyklean en oar materiaal
makket elts bern fan syn foarwerp in ‘persoan’. Freegje harren in namme foar dat ark-popke
te betinken. Miskien alliterearret it? Tom Toskbjinderke? Siger Seage?
Fansels kinne der dêrnei toanielstikjes betocht wurde, mei twa of mear ark-persoanen
yn de haadrol.
In pear suggestjes foar ferhaallinen:
• It lytse ‘arkje’ mei nea meidwaan mei de oaren, mar hat ek likegoed talinten. Dat
bringt er de oaren oan it ferstân.
• Ien fan de ‘arkjes’ hat him weistoppe, om’t er bang is earne foar, twa oaren besykje
him te helpen.
• In pear ‘arkjes’ binne it sêd dat se mar goed binne foar ien ding, lykas boarstelje,
seagje of lûke. Se besykje te ruiljen fan taak. Hoe rint dat ôf?

Toaniel - ymprovisaasje
15
min

‘Hee Joazef, ik ﬂean, hear! Sjochst wol hoe heech at ik bin?’ (s. 36)
Set in stoel foaroan yn de klasse del en nûgje in learling út dêrop sitten te gean, en
him yn te tinken dat er yn de stoel heech troch de loft fljocht. De learling aktearret, en
fertelt wat er ‘sjocht’ en meimakket.
Om de learling wat te helpen, kin de learkrêft út en troch fragen stelle as: Wêr fljochst
no oerhinne? Hoe grut is alles ûnder dy? Hearst dingen op de grûn? Sjochst minsken?
Bisten? Fljogge der ek oare dingen yn de loft? Hoe hurd/bryk giet de stoel? Wat fielst?
Sjochst bekende dingen ûnder dy? Fljochst miskien wol boppe in frjemd lân?
Stiet de stoel wer oan de grûn? In oare kear mei in oare learling!
Moai om de les mei op te foljen, as der ris in kertierke oer is.
Farianten: de stoel fljocht net troch de loft, mar
A fart ûnder wetter, troch de djipsee.
B fljocht it sinnestelsel út, nei it oare planeet.
C is in seal (= sadel) fan in oaljefant, dy’t mei dy troch in jungle rint dêr’t noch nea in
minske west hat.
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Fertelle - frjemd foarwerp
45
min

“Dogge wy aansent ek noch Wjukkestoel?” frege ik.’ (s. 87)
Storytelling wurdt it tsjintwurdich wol neamd, de keunst om in ferhaal te betinken, en
te fertellen foar in groep.
Tarieding foar de learkrêft:
Nim 10 nuvere foarwerpen mei, wêrfan’t de bern grif net witte wat it is. Sykje ris yn it
keukenlaad (appelboar, flesseslikker, fleishammer), by it âlde ark (koevoet, wetterpas,
houthiep) of freegje pake en beppe. Dy ha faaks noch gehakmûnen, snijbeanmolens,
sokophâlders of flesserekjes lizzen.
Nûgje in bern út om sitten te gean yn de fertelstoel, en in ferhaal te fertellen oer it
foarwerp, dêr’t se fansels safolle mooglik har fantasy by brûke. Se hoege dus net te
witten/sizzen wat it foarwerp yn werklikheid is.
Help it bern op gong mei de folgjende fragen:
• Wat is dit?/ Hoe hjit dit?
• Fan wa soe dit oait west ha en wat wie dat foar persoan?
• Wat barde der op in dei, doe’t dy persoan dit foarwerp brûkte?
• En hoe gong it fierder?

Toaniel - toaniellêze
30
min

‘Ik kin sjen datsto in ko bist, mar wêrom hasto hoarnen?’ (s. 57)
De toanieltekst op wurkblêd 4 (s. 57 en 58 út it boek) is foar twa bern.
Rollen: Dingeman en ko Roosje.
Freegje de bern yn groepkes fan twa de toanieltekst ta te rieden troch earst te
besluten wa’t wa is, 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 duo’s nei foaren om de sêne út te spyljen.
Fansels meie sy de tekst by de hân hâlde.

Spultsje - sis it sûnder te sizzen
30
min

‘Nei it siedzjen moasten we ierappeldolle.’ (s. 77)
Op wurkblêd 5 steane 24 fakjes mei moaie Fryske tiidwurden (= werkwoorden) derop.
Printsje dat wurkblêd út.
De bern sitte yn in rûnte. Ien fan de bern wurdt oanwiisd as skiedsrjochter, en hâldt de
puntetelling by.
It spul kin op twa wizen spile wurde:

A. De learkrêft wiist in wurd oan, en lit dat oan mar ien bern sjen. Hy/sy omskriuwt dan
mei wurden oan syn klasgenoaten it tiidwurd dat op it kaartsje stiet, mar mei dêrby
net in ûnderdiel fan it wurd brûke. Dus by ierappeldolle net it wurd ierappel of dolle
brûke, mar sis bygelyks: ‘Hy groeit ûnder de grûn, en kinst der patat fan meitsje. It
opgraven fan dizze dingen.’

B. De learkrêft wiist ien bern in tiidwurd op it wurkblêd oan. It bern byldet yn ’e
midden fan de rûnte dat tiidwurd troch beweging/gebearten út oan de oaren, dus
sûnder te praten.
Hokker oar bern as earste it wurd riedt, hat in punt. Wa’t oan ’e ein de measte punten
hat, hat wûn.
Fariant: Diel de groep yn twa teams yn, dy’t tsjininoar spylje.
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WURKBLÊD 1 – DINGEMAN KRIJT WJUKKEN
Skriuwe - byldspraak
Meitsje de folgjende ferlikings út Dingeman krijt wjukken ôf mei dyn eigen wurden.

De taksy wie gieler as

De eagen blonken as

Ik liet de earms bewege as

De brobbels yn it wetter fielden oan as

Sa stiif as
like soepel as

wie ik deryn gien,
kaam ik der wer út.

De hiele loft knettere en rommele, as

Dêrnei giene wy like soepel troch it ferkear as

De âlde boeken rûkten nei
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WURKBLÊD 2 – DINGEMAN KRIJT WJUKKEN
Skriuwe – nij poppesankje

De skriuwer nimt in âld en bekend widzesankje (= wiegeliedje) op yn syn boek. (s. 129)
It rymskema is AABA .
Betink sels ris nije wurden op dit sankje (lykas de beppe fan Dingeman).
Doch dat yn twa stappen.
Betink earst trije Fryske rymwurden, dy’t goed te brûken binne. Foarbyld: trein, slein, snein of rinne,
sinne, begjinne.
Skriuw it ferske (skrasse en oanfolje mei, beskôgje dit papier mar as in klad).

Myn rymwurden binne:
1.
2.
3.

Myn widzesankje:

Suze nane
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WURKBLÊD 3 – DINGEMAN KRIJT WJUKKEN
Skriuwe - dach dingen
Marc groet ’s morgens de Dingen
Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem
ploem ploem
dag stoel naast de tafel
dag brood op de tafel
dag visserke-vis met de pijp
en
dag visserke-vis met de pet
pet en pijp
van het visserke-vis
goeiendag
Daa-ag vis
dag lieve vis
dag klein visselijn mijn
Paul van Ostaijen

Groetsje no sels de dingen!

(dyn namme) groetet moarns de Dingen
Dach

dach
dach
dach
en
dach

Daa-ach
dach leave
dach
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WURKBLÊD 4 – DINGEMAN KRIJT WJUKKEN
Toaniel - toaniellêze
DINGEMAN

Hoi, ik bin Dingeman.

ROOSJE
DINGEMAN

Ik kin sjen datsto in ko bist, mar wêrom hasto hoarnen?

ROOSJE
DINGEMAN

Do dochst neat oars.

Ik soe dy graach melke wolle.

ROOSJE
DINGEMAN

Och, it giet eins bûten my om. Ik moat allinnich soargje dat ik goed yt.
Dêr ha ik in bealchfol wurk fan, mar dêrnei kin ik derby lizze.

Roosje, mei ’k dy wat freegje?

ROOSJE
DINGEMAN

Ik bin hjir as kealtsje geboaren. Dat is myn gelok. Oars hie ik no flappen
hân en myn hoarnen kwyt west. Joazef is in man fan echt. Ik jou him
safolle molke as ik kin.

Is dat net yngewikkeld, molke meitsje fan gers?

ROOSJE
DINGEMAN

Ja, se bliuwe fan myn earen ôf.

Hoelang bisto al ko fan Joazef?

ROOSJE

DINGEMAN

Ik kin net sizze dat ik se mis.

Mei ik dêrom net oan dyn earen komme?

ROOSJE
DINGEMAN

Nee, dêrom rin ik ek net op fuotbalskuon.

Goed dan: hast gjin flappen yn ’e earen.

ROOSJE
DINGEMAN

It soe kinne, mar dan bisto in famke.

Hast ek gjin giele kaarten yn ’e earen.

ROOSJE
DINGEMAN

Dan hasto noch noait in ko sjoen.

Witst wol seker datst net in bolle bist?

ROOSJE
DINGEMAN

Seker út ’e stêd, hen?

Ja, mar ik ha noch noait in ko mei hoarnen sjoen.

ROOSJE
DINGEMAN

O, en ik bin Roosje

Hast wol faker molken?

Nee, dêrom.
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WURKBLÊD 5 – DINGEMAN KRIJT WJUKKEN
Spultsje - sis it sûnder te sizzen

ierappeldolle
(aardappelen rooien)

siedzje
(zaaien)

boadskipje
(boodschappen doen)

dweilje
(dweilen)

blomkesykje
(bloemetjes plukken)

beantsjetriedzje
(de puntjes van
sperziebonen halen)

krantsje
(de krant lezen)

prakkesearje
(nadenken)

fuortsmite
(weggooien)

bôlebakke
(brood bakken)

snobje
(snoepen)

túnklauwe
(de tuin harken)

touterje
(schommelen)

útfanhûzje
(logeren)

draakﬂeane
(vliegeren)

gapje
(gapen)

fuotfeie
(voeten vegen)

teantsje
(op je tenen lopen)

knoﬀelje
(vallen, struikelen)

snokkerje
(snikken)

jitte
(gieten)

ﬂybkje
(kwijlen)

ﬁte rje
(veteren)

fjouwerje
(galopperen,
van een paard)
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OER

EPPIE DAM
GERRIT TERPSTRA

Eppie Dam

EPPIE DAM (* Kollumerpomp, 1953) skriuwt behalve
berneboeken ek poëzy, lieten, biografyen, oersettingen
en resinsjes foar folwoeksenen. Nei it folgjen fan de
Pedagogische Academie ‘Claercamp’ yn Dokkum, hat er
35 jier skoalmaster op Urk en yn Balk west.
As grut leafhawwer fan sport, en benammen fuotbal,
hat er dêr ek ferskate boeken en columns oer skreaun.
Tsjintwurdich leit Dam him hielendal ta op skriuwen.
Syn wurk is faak bekroand. Yn 2001 krige Dingeman
krijt wjukken de Simke Kloostermanpriis. Fjouwer
dappere mûskes en Tsjilp! waarden yn 2014 en 2020 op
de IBBY Honourlist pleatst, in bekroaning foar de bêste
berneboeken wrâldwiid. Yn 2017 krige er de Gysbert
Japicxpriis, de heechste priis yn de Fryske literatuer. Syn
portret foar dy gelegenheid waard makke troch Gerrit
Terpstra, ek de yllustrator fan Dingeman krijt wjukken.
Dam wennet yn Sleat.
Sjoch foar mear ynformaasje: www.eppiedam.frl

Gerrit Terpstra

Byldzjend keunstner GERRIT TERPSTRA (* Burdaard,
1953) makket skilderijen, bylden, boekwurken,
yllustraasjes, mar ek sa’t er it sels neamt: ‘projekten’, sis
mar keunst dat wat docht mei in romte, en oarsom.
Op basisskoallen en middelbere skoallen jout Terpstra
soms kursussen tekenjen en skilderjen.
Eppie Dam en Gerrit Terpstra hawwe tegearre mear boeken
en projekten makke, lykas Fjouwer dappere mûskes en De
tafel, in keunstkalinder.
Terpstra wennet yn Heech.
Sjoch foar mear ynformaasje op www.gerritterpstra.nl

Oare jongereinboeken fan Eppie Dam:
Spinaazje mei spikers en oare ferhalen,
Koperative Utjowerij, 1986
Mei bleate fuotten op bêd en oare ferhalen,
Koperative Utjowerij, 1990
Achlum Nobusco en de meunsternimmers,
Stichting It Fryske Boek, 1992
Wouter en de 24-trui, Afûk, 1993
Tachtich yn ‘e bocht, Afûk, 1995
Mezen meitsje toch gjin rúzje, bisteferhalen fan Anton
Koolhaas oerset en bewurke troch Eppie Dam,
Bornmeer, 2005
Abe, in byld fan in spiler, Bornmeer, 2007
De elandkop fan omke Romke, Afûk, 2009
Tsjilp!: 25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters,
DeRyp, 2017
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SEIS FRAGEN FOAR EPPIE DAM

1. It liket wol oft de tekeningen fan Dingeman krijt
wjukken der al wiene foardat jo it boek skreaune, miskien
wol trochdat se sa ferskillend binne, en omdat der
nûmers op steane. Is dat ek sa? Of ha jo earst Dingeman
krijt wjukken skreaun, en hat Gerrit Terpstra dêr doe de
yllustraasjes by makke?
No, dat is wat yngewikkeld en eins ek in bytsje geheim,
mar ik sil der net geheimsinnich oer dwaan. Hast alle
tekeningen binne makke neídat it boek skreaun is. Guon
tekeningen wiene der al, dat wol sizze yn ’e wurkboeken
fan Gerrit, want krekt as Joazef hat Gerrit ek wurkboeken.
Mar de tekeningen dy’t al by Gerrit bestiene hat er wol wer
oernij dien foar de ienheid fan it boek. En wat dy nûmers
oangiet, miskien komme dy wol echt út ’e wurkboeken fan
Joazef. Ik sil Gerrit der nochris nei freegje.

4. Binne der mear oerienkomsten tusken josels en
Joazef? Of lykje jo mear op Dingeman?
Ik leau dat ik mear op Dingeman lykje. Gerrit Terpstra liket
mear op Joazef. Mar Gerrit en ik lykje ek wer in soad op
elkoar. En hoe fierder asto komst yn it boek, hoe better
asto sjochst dat Joazef en Dingeman ek opinoar lykje. It
wurde hast deselde minsken.

2. Hjit Dingeman sa omdat er alle dingen dy’t er by Joazef
sjocht, ynteressant en moai fynt? En wêrom ha jo keazen
foar de namme Joazef?
Ja, Dingeman is in echte dingeman, sadwaande past
dy namme hiel goed by him. Trouwens, de namme
‘Dingeman’ komt echt yn Nederlân foar, en it kin in foar- of
in achternamme wêze. Ik ken in Dingeman dy’t troude en it
boek op dyselde dei kado joech oan syn frou. En Joazef? Dy
namme ken ik út ’e Bibel, as in man dy’t hiel goed dreame
koe. Mar der is ek in Joazef yn dizze tiid: de poppespiler
Jozef van den Berg. Hy hat prachtige en fantasyfolle
teaterfoarstellingen makke. Letter is er mei alles opholden
en hat er jierren op himsels yn in fytsehok wenne. No hat er
in lyts túnhúske, midden yn Nederlân, mei in pear boeken
en oare weardefolle dingen om him hinne.

6. Der sitte safolle moaie fynsten weistoppe yn it boek,
dat de lêzer grif guon oer de holle sjocht. Kinne jo ien sa’n
‘geheim’ neame, dêr’t oant no ta miskien wol elkenien
oerhinne lêzen hat?
Minsken lêze maklik oer dingen hinne as in boek sa fol
sit mei ideeën. Dat doch iksels ek, en it is ek net slim.
Faak wurdt wer folle mear dúdlik as se it boek foar de
twadde kear lêze. Ik wit dat in soad minsken dat dien
ha mei Dingeman krijt wjukken. It wie allegear net yn ien
kear op te nimmen. En dêr komt by: de earste kear wie
de ûntknoping noch net bekend. Dêrom woene minsken
nochris weromsjen, om út te finen oft se de ôfrin earder
witte kind hiene. Ik wit net oft it wol echt in geheim is, mar
wat ik persoanlik moai fyn oan it ferhaal, is dat Dingeman
mei alles prate kin. Wa’t goed sjocht, sil merke dat dêr in
opbou yn sit. Earst praat Dingeman mei Roosje de ko en
mei Hoppe it hynder, twa libbene bisten mei in namme.
Letter kin er al mei in deade hazze prate, en op it lêst sels
mei in grutte balstien. En se sizze allegear wat werom. Mar
asto Dingeman goed kenst, is dat al lang gjin wûnder mear.

3. Dingeman giet mei Joazef nei in twaddehânsk
boekwinkel yn ’e stêd, dy’t oan ’e kop ta fol stiet mei
boeken. Ha jo sels ek sa’n soad boeken? Oer watfoar
ûnderwerpen ha jo de measte boeken?
Ik ha ladingen boeken, se passe soms net mear yn ’e kast.
Dan romje ik wer wat âlde boeken op, om plak te meitsjen
foar nije. Ik ha in protte boeken mei gedichten, dy doch ik
noait oan kant. En berneboeken fansels. Myn oare boeken
geane foaral oer skilderkeunst en oer de natuer.

5. Ha jo krekt sa’n hekel oan moas tusken de tegels
weiklauwe as Dingeman?
In bloedhekel! It is net goed foar myn rêch, en ik fyn it sneu
foar it moas. Dat groeide dêr krekt sa moai, mar nee, skjinne
mefrouwen en keurige menearen moatte der sa noadich mei
de túnklauwer trochhinne. It lykje wol deselde minsken dy’t
alle bermen meane wolle en oeral op ierde de bosken kapje.
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