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OER IT BOEK
Yn It Spûkskip binne 25 fan de moaiste ferhalen dy’t Lida 
Dykstra troch de jierren hinne skreaun hat foar de Fryske 
bernetydskrift en De Holder, Switsj, Tsjek en LinKk sammele. 
De ferhalebondel is yn 2019 útkommen ta eare fan Dykstra 
har 25-jierrich jubileum as skriuwer.
De toan en ynhâld fan de ferhalen rint fi er útinoar, fan 
oangripend (Is alles wol goed mei jo, Breid fan tsien) oant 
grizelich (De winskput), fan grappich (Ekstra skoaldei, 
It J-feest) oant gefoelich (It ûnthâldboek, It oranje koff erke).
Der binne ferhalen by dy’t har yn eardere tiden ôfspylje 
(De lekke wetterkrûk, It spûkskip) of yn it no (It ûnthâldboek, 
Prukefeest). 
De ferhalen ha hieltyd wer oare haadpersoanen en 
spylje har ôf yn Fryslân, mar soms ek yn Sina, Ruslân, 
Amearika of Jemen. 

Lida Dyksttra – Tekst
Roelof van der Schans – Yllustraasjes
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Lida Dykstra sjocht der net tsjinoan om út en troch in 
dreech of geef Frysk wurd te brûken lykas heakkelje, jok, 
âldsk, skansearre of sjutteldrafke. Ut de kontekst wurdt de 
betsjutting wol dúdlik. 
De ferhalen binne bedoeld foar de boppebou, mar ek 
folwoeksenen sille se mei plezier lêze.
Mei yllustrator Roelof van der Schans hat Lida Dykstra 
ferskate kearen gearwurke, bygelyks by har boeken 
Spegelspreuk, De nije seemearmin, Ik, Anna en Het meisje met 
de rode paraplu. Diskear hat Van der Schans foar elts ferhaal 
in ôfbylding makke fan in begjinkapitaal (= haadletter) 
kombinearre mei in lytse sêne út it ferhaal. Foar it omslach 
hat er in kollaazje makke fan eleminten út meardere ferhalen.
It hiele boek is printe yn trije kleuren: blau, oranje en brún. 
Troch dy kleuren mear of minder mei-inoar te kombinearjen, 
ûntsteane in soad nuânses. Sels de tekst is net printe yn 
swart, mar yn in kombinaasje fan de neamde kleuren.
It fragmint út it ferhaal It ferjitboek wie yn april 2019 it 
ûnderwerp fan yn it Lyts Frysk Diktee, en is foarlêzen troch 
de skriuwer sels.

GEARFETTINGEN FAN DE 
25 FERHALEN

DE LEKKE WETTERKRÚK
(TREFWURDEN: SKIEDNIS, FILOSOFY, SINA, NATOER)
It jonkje Zhang Juzheng, yn tsjinst fan de keizer fan Sina, 
kriget op ’e kop fan de haadtúnman. Zhang mottet in soad 
wetter, om’t ien fan syn kruken stikken is. Zhang leit út 
dat er dat mei sin docht om de blommen wetter te jaan en 
de bisten te drinken. De keizer heart alles tafallich út syn 
draachkoets wei, en priizget Zhang. 

IT RIEDSEL FAN DE SKULP
(LEGINDE, GRYKSKE MYTOLOGY, PUZEL)
Om syn útnaaide útfi ner Daidalos werom te fi nen, reizget 
kening Minos de Sân Seeën oer. Op Sicilië, dêr’t er rûnfertelle 
lit dat er in ûnoplosber riedsel hat, hat er einlings byt. 
Daidalos kin sa’n útdaging net foarbygean litte. Minos freget 
him in tinne tried troch in skulp te lûken, sûnder dy stikken te 
meitsjen. It slagget Daidalos mei help fan in mychhimmel. 

BREID FAN TSIEN 
(AKTUEEL, OANGRIPEND, BERNEHOULIK)
In tsienjierrich famke yn Jemen (har namme wurdt 
net neamd) wurdt úthoulike oan in folle âldere man. 
Se begrypt earst net watfoar feest taret wurdt. 
Har suske trout deselde nacht. Tenei moat it famke by har 
skoanfamylje wenje. Har man mishannelet har. Se nimt in 
beslút. As er sliept sil se útnaaie.  

IS ALLES WOL GOED MEI JO? 
(AKTUEEL, OANGRIPEND, DEPRESJE, HELPE)
As er moarns kranten rûnbringt, sjoch Bernt in man op in 
hege brêge stean, oan de ferkearde kant fan de leuning. Hy 
besiket de man te helpen troch mei him te praten. Uteinlik 
moat Bernt fuort, mar hy bellet earst 112 om de man oan 
ambulânsemeiwurkers oer te dragen. Fiif moannen letter 
kriget Bernt in brief mei goed nijs.

ZAP-HELDEN
(GRAPPICH, FREONSKIP, HELPE)
Tsead en Ronny narje de buorlju troch mei in 
ôfstânsbetsjinning út de tún wei harren tv op in oar net te 
setten. Mar by de nije buorlju rint it ferkeard. Bewenster 
Nynke betrapet harren, en pakt de ôfstânsbetsjinning ôf. 
Tsead syn heit laket him út, as er dat heart, en seit dat se 
harren ekskús mar meitsje moatte. Mei knikkende knibbels 
geane de jonges op ’en paad. Se belove Nynke te helpen 
mei it opromjen fan de tún as se de ôfstânsbetsjinning 
werom krije. 

IT SPÛKSKIP
(SKIEDNIS, LEGINDE, SÊGE, SPREKBEURT)
Fokke siket in ûnderwerp foar syn sprekbeurt. Pake wit wol 
wat. Hy fertelt in ferhaal oer in foarâlder, Barend Fockesz., 
dy’t yn de 17de iuw sa stom wie om mei Peaske, in hillige 
dei, ôf te reizgjen nei de East. Barend rôp ek noch de duvel 
oan him te helpen. Dêrtroch moast er, ek nei syn dea 
ferdomd, altyd trochfarre op in spûkskip mei reade seilen: 
De Vliegende Hollander. Fokke beslút dêrnei syn sprekbeurt 
oer âlde sêgen te hâlden.

IT ÛNTHÂLDBOEK
(OANGRIPEND, DEMINTSY, FAMYLJE)
De pake fan Piter, dy’t ek Piter hjit, hat de sykte fan 
Alzheimer. Hy wurdt bot fertrietlik fan it idee dat er dingen 
en minsken ferjitte sil. Dêrom komt lytse Piter mei it idee 
tegearre mei pake in ûnthâldboek te meitsjen, wêryn’t 
se alle dingen opskriuwe sille dy’t pake ûnthâlde wol. De 
moannen dat se gearwurkje oan it boek, ha se in soad 
oaninoar. Sels as pake hielendal demint is, wurdt er noch 
altyd bliid as er lytse Piter sjocht.

OALJEFANT OP ’E AUTO
(GRAPPICH, FAMYLJE, BISTEN)
De haadpersoan is mei syn âlders en suske, yn harren 
lyts, read autoke, yn in Safarypark. Ynienen giet samar in 
oaljefant op harren auto sitten, dy’t dêrtroch yndûkt. Panyk 
fansels, mar it personiel stjoert it bist de savanne wer op. It 
docht bliken dat de oaljefant earder fan in Dútsk sirkus west 
hat, dêr’t er op in grutte, reade kruk sitten gean moast. Jûns 
komt harren aventoer foarby yn it jeugdsjoernaal. 
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VINTAGEFAMKE
(AKTUEEL, MOADE, SOCIAL MEDIA)
De mem fan Roas hat in âld hûs mei ynboel fan in âlde 
muoike urven. Roas mei mei om it op te romjen. Wat se 
oantreff e fynt mem âlde meuk, mar Roas kin har gelok net 
op troch de klean en meubels út de jierren ’40/’50 dy’t se 
fi ne. De klean, dy’t har ek noch krekt passe, mei se ha. Se 
begjint fuort in nij Instagram-account: Vintagefamke.

YN ’E BAK
(AKTUEEL, OANGRIPEND, FAMYLJE)
Julia skammet har omdat har heit al hiel lang yn de 
fi nzenis sit. Wat er dien hat, wit se net, mar it moat slim 
west ha. Alle moannen giet se in kear mei mem by him 
op besite. Mar no’t se grutter wurdt, wurdt se ek lilker 
omdat heit syn húshâlding sa yn de steek litten hat. Se giet 
de konfrontaasje oan en fertelt him dat se de oare kear 
miskien net mear komt, om’t se basketbaltrening hat. ‘Ik 
haw genôch om him gûld.’

DE WINSKPUT 
(GRIZELICH, PUZEL, FAMYLJE)
Rik sjocht dat syn omke Fedde by it kastiel oan it wurk is. 
In tichtmakke put moat wer iepenmakke wurde fan de 
eigener. Der wurdt beweard dat it in winskput is. Rik wol 
omke wol helpe om de stikkene tekst dy’t op de put stiet, 
te ûntsiferjen. Ut de gek drinkt er fan it wetter, en winsket 
dat syn sommen klear binne.
Thús ûntdekt er wat de spreuk is: in winsk foar dy, dyn libben 
foar my. De sommen yn syn skrift  binne klear. Yn panyk 
fl jocht Rik de dyk op. In auto kin net mear op ’e tiid remje.

EKSTRA SKOALDEI 
(GRAPPICH, SKOALLE, 1 APRIL)
Wessel komt poerlilk thús mei in brief fan master. Dêr stiet 
yn dat groep 8 op sneon ek nei skoalle moat, om’t se oars de 
tarieding foar it Ferkearseksamen net klear krije. Mar Wessel 
en in soad oare jonges moatte sneon fuotbalje. Se kinne 
kampioen wurde. Mem glimket wat om de brief, mar heit is 
like lilk as Wessel. Stadichoan ûntdekke heit en Wessel dat it 
telefoannûmer op de brief eins in datum is: 1 april. 

NET IEN WOL NEIST MY SITTE
(OANGRIPEND, SKOALLE, PESTE)
Darius wurdt slim pest op skoalle. In groepke fan fi if jonges 
skelt him út en makket syn guod stikken. De nije lio, juf 
Marla, hat dat fuort troch. Sy is sels as bern ek pest. Yn 
it skoft  praat se der mei Darius oer. Se belooft  dat er in 
bûnsgenoat hat en dat se in plan mei him meitsje sil, om 
it narjen oan te pakken. Foar it earst yn in lange tiid kriget 
Darius wer wat hope.

TIMUR SYN SKOALREIS
(OANGRIPEND, SKOALLE, FREONSKIP)
Groep 8 sil nei de Eft eling, mar Timur kin net mei om’t 
syn heit it reiske net betelje kin. Dat begruttet de oare 
bern. Timur hat it dochs al net maklik. Hy is út Afganistan 
fl echte. Harren oanbod om mei-inoar de fjirtich euro foar 
him te beteljen, slacht Timur ôf. De wike dêrop nimt er 
syn sparpot mei nei skoalle. Hy wol sels syn reiske betelje. 
Jonna sil it jild der mei in leppeltsje útpjukke. Foar’t dúdlik 
wurdt dat der te min jild yn sit, kinkelet master gau in 
hânfol lytsjild tusken de oare muntsjes. 

WHO’S BAD!
(GRAPPICH, FREONSKIP, SKOALLE, FERLYFD)
Tsead en Wim binne beide ferlyfd op in famke. Mar de 
froulju sjogge harren net stean. Dêrom ha se in moai plan 
úttocht om yndruk te meitsjen. Earst ferklaait Wim him as 
‘bad boy’, en falt Sterre lêstich, sadat Tsead har rêde kin. 
Einlings sjocht Sterre Tsead stean! De oare deis dogge se it 
krekt oarsom: no sil Tsead Milou lêstichfalle, sadat Wim de 
held úthingje kin.

DE NIJE LICHTMATROAS
(SKIEDNIS, VOC, EMANSIPA ASJE)
Fedde is skipsjonge oan board fan in VOC-skip. Hy hat 
grutte ambysjes. Hy wol lêzen en skriuwen leare, en letter 
kaptein wurde. Mar wat hat er in lêst fan Eabele, de nije 
lichtmatroas, dy’t hieltyd krityk op him hat. Op ’t lêst kin 
Fedde it net mear oan en hy fl jocht Eabele oan. Dan ûntdekt 
er dat Eabele in famke is. Se slute in pakt: Fedde sil it famke 
net ferriede, Eabeltsje sil Fedde lêzen en skriuwen leare.

DE EZEL NIKITA
(SKIEDNIS, RUSLÂN, FAMYLJE)
De heit fan Iwan wol harren âlde ezel libben bedobje, as 
dy yn in put fallen is. Yn panyk hellet Iwan syn pake derby, 
mar dy docht neat. Dan sjocht Iwan dat de tûke ezel him 
net samar bedobje lit. Hy skoddet eltse nije skep sân fan ’e 
rêch, en komt hieltyd heger yn de put te stean. Uteinlik kin 
er der sa útspringe. Pake keapet de ezel oer fan heit foar 
hûndert roebel, want: ‘Wy âlde bistkes moatte it wat foar 
inoar opnimme.’ 

Timur syn skoalreis

Wy hiene fan ’e moarn de 

stuollen noch mar krekt op 

har plak skood foar it rûnte-

petear, of Timur stuts de hân al 

op. ‘Master, ús heit hat in brief 

krigen fan skoalle,’ sei er. Hy seach

der tryst by. Dêrtroch ûntstie net it 

gewoane geklier en geseur fan ‘Sko 

ris op’ en ‘Ik kin der net tusken’, mar 

gong elkenien daalk rêstich sitten. Sels 

Tsead en Ronny.

‘In brief, Timur?’ sei master.

‘Ja. Dêr stie yn dat ik net mei nei de Efteling kin, omdat ús heit 

net betelle hat.’

Och nee, tocht ik. Wy soene takom wike tiisdei mei de hiele 

klasse op skoalreiske nei de Efteling. Skoalle hie in bus hierd. 

De âlders moasten wol 40 euro ekstra foar dat reiske betel-

je, omdat it sa djoer wie. Wy wiene al wiken yn ’e wolken, en 

praten wat ôf oer de Villa Volta en de Elfenvlucht. Tsead en 

Ronny beaen tsjin inoar op hoe faak oft se yn de Baron 1898 

soene. ‘Dy giet 90 kilometer yn ’e oere!’ pochte Ronny. Hy 

wie blykber fergetten dat er twa jier lyn al spuie moast yn it 

Rûpke fan Duinen Zathe.

67
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DE DOCHTER FAN MATA-HARI
(SKIEDNIS, FRANKRYK, FAMYLJE)
Velp, 1911. It famke Non wennet by har heit en styfmem. 
Op in dei wurdt se by skoalle opheind troch in frjemde frou, 
dy’t seit stjoerd te wêzen troch Non har echte mem. De 
tsjinstboade wol dat Non meigiet nei Frankryk om by har 
mem op har kastiel te wenjen. Efkes dreamt Non fuort. Mar 
dan stiet har heit eft er har. Hy sleept har mei nei hûs. Op har 
keamer besjocht Non de foto’s en knipsels dy’t se stikem fan 
har mem, de ferneamde dûnseres Mata-Hari, bewarre hat en 
se nimt har foar har mem sa gau’t dat kin op te sykjen. 

IT ORANJE KOFFERKE
(SKIEDNIS, GRIENLÂN, DENEMARKEN, FAMYLJE)
De beppe (bedstemor) fan de haadpersoan fertelt har it 
ferhaal dat by it oranje koff erke heart. Beppe hie it by har 
doe’t se as famke fan sân fan har âlders op Grienlân ôfpakt 
waard. Se waard yn Denemarken yn in pleechgesin setten. 
Se makke diel út fan in eksperimint fan de regearing, om 
beskaving ûnder de Inuit-befolking te bringen. It famke 
waard dea-ûngelokkich yn de frjemdte. Gelokkich kaam it 
letter allegear goed mei beppe, om’t se pake moete.

REBÛLJE OM RUBY BRIDGES
(SKIEDNIS, AMEARIK A, SKOALLE, DISKRIMINA ASJE)
New Orleans, 1960. Pam begrypt net wêrom’t safolle 
minsken lilk binne, om’t der in nije learling op skoalle komt. 
Se steane by it stek te razen en skellen. De rebûlje blykt om 
in famke fan seis te gean: Ruby Bridges, it earste kleurde 
famke op de wite skoalle. Oant dy tiid moasten kleurde 
minsken yn Amearika apart bliuwe fan wite minsken. Ruby 
kriget in jier lang allinnich les, om’t net ien by har yn de 
buert komme wol of mei. Mar dan hat Pam der genôch fan, 
sy beslút tenei mei Ruby op te lûken.

PRUKEFEEST
(OANGRIPEND, FEEST, SYKTE, FREONSKIP)
Antsje hâldt in Prukefeest. Har klasgenoaten en har famylje 
binne der, en se ha allegear in grappige prúk op. It feest is 
fanwege in spesjale gelegenheid: Antsje hat, om’t har eigen 
hier útfallen is troch de behanneling fan kanker, in prúk 
krigen fan Stichting Haarwensen. 

Om acht oere lit Antsje har echte prúk sjen. Dan ha har 
klasgenoaten in ferrassing. Under har feestprûken blike 
hiel koarte kapsels te sitten. Se ha har lange lokken 
donearre oan Stichting Haarwensen, sadat noch mear bern 
holpen wurde kinne. 

SWARTE BARGEPOATEN
(GRAPPICH, FEEST, FAMYLJE)
Om’t er tinkt dat de famylje him ferfeelt op syn jierdeifeestje, 
stelt pake foar út iten te gean yn in nij, djoer restaurant. 
Se ride 40 kilometer yn in smoarhite auto om dêr te kommen. 
It restaurant blykt nuver iten te servearjen, dat net ien sitten 
sjocht. As ek noch dúdlik wurdt dat net ien sin hie oan de rit 
en it itentsje, mar meigong om de oaren in plezier te dwaan, 
ha se in soad wille. Se einigje by de snackbar fan Markum.

IT J-FEEST 
(HUMOR, FEEST, FERKLA AIE, WEDSTRYD)
Sanne hâldt in J-feest. Elkenien moat ferklaaid komme as 
wat dat begjint mei de letter J.  Wa’t it moaiste kostúm hat, 
giet mei har pake nei in thúswedstryd fan SC Heerenveen. 
Tsead wol graach winne, mar as wat moat er him ferklaaie? 
Op it feest komme de oaren as Joazef, jager of joker. Tsead 
hat him ferklaaid as jiskepûde. As Silke wint, is Tsead bot 
teloarsteld. Dan jout Silke him it kaartsje kado, want sy fynt 
neat oan fuotbal. 

FLITSEND KRYSTFEEST
(SKOALLE, FEEST, KRYSTDAGEN, TRADYSJES)
De nije master wol in ‘fl itsend krystfeest’ op de skoalle fan 
Sofy, mei in disko, in keunstbeam en hapkes. Mem, dy’t 
oars altyd it krystfeest organisearre, fynt it hielendal neat. 
Sy hâldt fan in tradisjoneel feest. Op skoalle binne safolle 
elektryske apparaten oan dat de stoppen trochslagge. Heit 
biedt oan it te meitsjen, en bliuwt lang fuort. Mem nimt de 
lieding yn it tsjuster en fertelt it krystferhaal. Sa wurdt it 
dochs noch in moai, sfearfol krystfeest.

IT SPEGELBYLD FAN GABE 
(FAMYLJE, FEEST, KRYSTDAGEN)
Op krystjûn stiet ynienen Leony har omke Flip op ’e stoepe. 
Hy hat in âlde swalker, Gabe, oppikt op it stasjon. Dy mei 
ek wol mei-ite mei it krystdiner, seit mem. Gabe komt 
neist Ilse fan oardel jier te sitten, dy’t him hieltyd in ‘kûch’ 
neamt, har wurd foar fûgel. As Gabe Ilse op ’e skoat nimt, 
falt daalk dêrnei de nije kroanljochter mei in donderjend 
geraas nei ûnderen, krekt op it plak dêr’t Ilse earder siet. 
It is in ravaazje yn de keamer, mar Ilse mankearret neat. As 
Gabe opstapt, sjocht Leony syn refl eksje yn de spegel. Hy 
hat twa wjukken op ’e rêch.

De dochter fan Mata-Hari

Velp, 1911

‘Gean nei dyn keamer!’ rôp heit 

lilk, sa gau’t wy thús wiene. Hy 

hie my it hiele ein fan skoalle 

nei hûs oan de earm meisleept. 

‘Net earlik!’ raasde ik werom. 

‘Ik haw neat ferkeards dien!’

Myn styfmem Elisabeth kaam de 

koele hal yngliden mei har lange rûz-

jende rokken. Sy seach fan de iene nei de 

oare. Sa as gewoanlik siet der wer gjin hier ferkeard 

yn har kapsel, wylst by my de tufen en piken grif rom-

melich út de hiertroedel stutsen. It slagge my noait lang om 

in dame te wêzen. 

As hoantsen stiene heit en ik foarinoar oer. Syn hannen jokken 

om my in gisel om ’e earen te jaan, dat seach ik wol.

‘Komme jim nei de salon?’ sei Elisabeth mei har kalme stim. 

‘Der is tee en cake.’

Us heit bekaam wat.

Mar ikke net. ‘Ik hoech gjin tee,’ sei ik, ‘en stek dy cake mar 

yn jo …’ 

Ik doarde net te sizzen wat ik woe, kearde my ynstee om en 

86
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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.

(FOAR)LÊZE
Bern fan in jier of 10 ôf sille it boek sels lêze kinne, foarlêze 
kin al fan in jier of 8 ôf. 
De 25 ferhalen út it boek binne ek tige gaadlik om yn de 
klasse foar te lêzen. Se binne allegear like lang, en geane 
oer útienrinnende ûnderwerpen, wêrtroch’t der altyd wol 
ien oanslút op de sfear of de tiid fan it jier. 
It boek hat in soad werkenbere, op plakken tige 
humoristyske dialogen, wêrtroch’t it in fi jn foarlêsboek is.

PRATE OER IT BOEK
‘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 dat 
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.

Fragespul kaarten
Op wurkblêd 1A, 1B en 1C binne kaartsjes te fi nen, mei fragen dy’t de learkrêft  stelle 
kin nei’t de learlingen in boek lêzen ha, yn it ramt fan de boppeneamde 
Chambers-metoade.
De fragen op de A-kaarten binne it maklikst, op de B-kaarten wat dreger. De C-kaarten 
freegje it measte fan de learling.
A-kaarten – earste reaksje, yndruk en miening oer it boek.
B-kaarten – tekstbegryp, tekstbelibbing, relaasje tusken tekst en werklikheid.
C-kaarten – styl, personaazjes, skriuwer, wurdearring fan de tekst.
Kopiearje de kaartsjes op tin karton en snij se los. De learkrêft  kriget sa trije 
pakketsjes kaarten.
It praten oer boeken komt it bêste ta syn rjocht ûnder lieding fan in learkrêft  dy’t 
trochfreget, de ynbring fan de bern kombinearret en gearfettet.
Spylje it spul earst yn in grutte rûnte, om sjen te litten hoe’t it wurket. Ideaal is it om 
dêrnei it spul ek ris te spyljen yn groepkes fan maksimaal seis bern, ûnder lieding fan in 
folwoeksene.
Elk bern mei om beurten in kaartsje pakke, foarlêze en beäntwurdzje. Dêrnei meie de 
oare bern dêrop reagearje. It kaartsje kom ûnderoan it pakje, en it folgjende bern mei 
in kaart kieze.

30
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Prate – googelje
Lida Dykstra ferwiist yn har ferhalen gauris nei besteande histoaryske saken of 
minsken. Ferdiel de bern yn lytse groepkes, en lit elts groepke ien fan de folgjende 
begripen opsykje en notearje:
• wa wie Zhang Juzheng (s. 9).
• wa wie Confucius (s. 12).
• wat is de myte fan Daidalos en Ikaros (s. 14).
• wat is Atlantis (s. 15).
• wa wie Mata-Hari (s. 86).
• wa is Ruby Bridges (s. 98).
Freegje in wurdfi erder per groepke om te fertellen/gear te fetsjen wat se fûn ha.
Bepraat it yn ’e rûnte. Hiene de bern troch dat der safolle eft er in ferhaal siet?

Prate – nuversma
‘Op alle eilannen waarden wize mannen en nuversma’s nei foaren skood.’ (s. 14/15)
Fryske eft ernammen einigje faak op -stra of -sma. 
Freegje de groep safolle mooglik te betinken, en skriuw se op it boerd.
Wa yn de groep hat in eft ernamme op -stra of -sma?
Dêr binne in tal (grappige) skelwurden fan de -sma-nammen ôfl aat. In nuversma is in 
nuvere fi nt. Mar wat is dan in aakliksma, in misliksma, in jatsma, in ûnmoogliksma, 
ferfelendsma, in ûnnoazelsma, of in drinkútsma?
Freegje oft  de bern sels sa’n -sma-skelwurd betinke kinne. 
(Foarbyld: seursma, hingsma of stomsma, mar der binne grif noch in soad te betinken.)

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

Respekt
‘Hy begrypt wat de wize Confucius ús leart; dat wy respekt ha moatte foar alles wat 
libbet.’ (s. 2)
• Wat fi ne jim fan dizze útspraak?
• Wat hâldt respekt yn?
• Hoe litst sjen datst respekt hast foar oare minsken?
• Moatst ek respekt ha foar bisten? Wêrom? Wêrom net?
• Binne minsken en bisten like belangryk?
• Binne alle bisten like belangryk?
• Moatte wy ek respekt ha foar planten?
• En foar dingen dy’t net libje, lykas bylden, keunst, 

gebouwen, tradysjes?

Lida Dykstra ferwiist yn har ferhalen gauris nei besteande histoaryske saken of 
minsken. Ferdiel de bern yn lytse groepkes, en lit elts groepke ien fan de folgjende 
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Bernerjochten
‘Dy nachts troude ik. Ik wie tsien. Myn suster troude ek. Sy wie trettjin.’ (s. 21)
Yn guon fi ere lannen moatte famkes hiel jong trouwe, mei mannen dy’t harren âlders 
keazen ha. 
• Wat fynst dêrfan?
• Wolsto wol trouwe? Wannear?
• Wat soest derfan fi ne as dyn âlders dyn lettere man of frou foar dy útsochten?
• Wêr hat in bern allegear rjocht op, fynst?
• Hat in bern ek plichten? Dingen dy’tst dwaan moatst?
• Alle lannen op de wrâld ha mei-inoar de rjochten fan bern fêstlein yn it Verdrag voor 

de Rechten van het Kind. Der steane 54 rjochten yn. Kinst se fi ne op de website fan 
Unicef. Bepraat. Wat fi ne de bern de belangrykste rjochten?

Held
‘Hy skrok. De man stie oan de ferkearde kant fan de leuning, mei syn gesicht nei it wetter 
ta. Krekt as soe er springe.’ (s. 22)
Yn it ferhaal Is alles wol goed mei jo? helpt Bernt in man dy’t it libben net 
mear sitten sjocht.
• Wat fynst derfan dat Bernt ôfstapt en mei de man begjint te praten?
• Bernt nimt in soad goede besluten in dit ferhaal. Wat bygelyks?
• Soms is it net ferstannich in held wêze te wollen. Wannear net? Wat kinst dan 

dwaan?
• Kinst dy foarstelle dat Geart Hendriks sa bot yn de put siet? Wat hie Hendriks ek 

dwaan kinnen? 

Vintagefamke
‘Ik wol no serieus bouwe oan myn Instagram-account. Ik haw noch mar 120 folgers. 
Frij sneu.’ (s. 47)
• Is it belangryk om in Instagram-account of bygelyks TikTok te hawwen? 
• Is it belangryk om in soad folgers te hawwen op de social media?
• Hoefolle tiid bestegesto yn in dei oan social media?
• Soest ek sûnder telefoan kinne?
• Is elkenien earlik op syn social media? Hoesa wol/net?
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Ferneame
‘Dit ûnthâldboek is makke troch grutte Piter en syn pakesizzer lytse Piter.’ (s. 41)
Piter hat de namme fan syn pake krigen. Hy is ferneamd, sizze we dan.
• Wat fynst derfan dat bern ferneamd wurde?
• Bist sels ek ferneamd, of kenst ien dy’t ferneamd is?
• Soms wurde nammen âlderwetsk fûn, soms binne nammen yn de moade. Wat fynst 

in âlderwetske namme? Wat fynst in moderne of in aparte of in moaie namme?
• Wat fynst fan twa of meardere foarnammen?
• Hoe soesto dyn bern neame?
• Soesto dyn bern ferneame?

Apartheid
‘Oant no ta moasten kleurde minsken yn Amearika apart bliuwe 
fan wite minsken.’ (s. 100)
It ferhaal Rebûlje om Ruby Bridges giet oer diskriminaasje yn de jierren ’60 yn 
Amearika. 
• Wat fynst derfan hoe’t Ruby behannele wurdt?
• Wêrom gedrage de grutte minsken har sa ferskriklik tsjinoer Ruby?
• Soesto it foar Ruby opnommen ha, lykas Pam?
• Yn de grûnwet fan ús lân stiet yn artikel 1 dat eltsenien lyk behannele wurde moat, 

en dat diskriminaasje ferbean is. Mar wurde alle minsken wol lyk behannele?
• Watfoar minsken wurde diskriminearre?
• Wat kinne wy dêroan dwaan?

Lêze – wurddetektives
‘De skurve âldman like sprekend op Daidalos.’ (s. 15)
Skriuwers brûke in soad ferskillende wurdsoarten yn har teksten, bygelyks tiidwurden 
(= werkwoorden), ferhâldingswurden (= voorzetsels), haadwurden (= zelfstandig 
naamwoorden) of eigenskipswurden (= bijvoeglijk naamwoorden).
Fertel de bern dat se wurddetektives binne mei dizze oefening. Praat yn it foar in 
wurdsoarte ôf dêr’t se nei op ’e syk geane, bygelyks eigenskipswurden. Dan lêst de 
learkrêft  in ferhaal út de bondel foar. Alle kearen as de bern in eigenskipwurd foarby 
kommen hearre, stekke se harren fi nger op. 
(Yn it riedsel fan de skulp stiet bygelyks: grut skip, sterk ferhaal, dreech riedsel, tûk 
ferstân, draaide kinkhoarn, katoenen tried, spannend riedsel, yngewikkeld riedsel, 
knappe koppen, fersliten klean, lange, stiennen tafel, nijsgjirrige hovelingen, skurve 
âldman, grize hoarn, slimerige rêch, ticht kûmke, hurdstiennen tafel, swart bistke, 
reachfyn triedsje, izeren griperke, krekt putsje, klibberige mychhimmel, tûke útfi ner.)

Skriuwe – wurkje foar de keizer
De keizer hie riedshearen, hofdames en soldaten yn tsjinst, mar ek dokters, 
koks en skjinmakkers, waskfrouwen, kleanmakkers en wittenskippers, ymkers, 
draachkoetsdragers en sels heldersjenden. (s. 9)
Lês it ferhaal De lekke wetterkrûk foar. Bepraat mei de bern de ferskillende beroppen 
yn boppesteande alinea. Hoe soe it hof fan de keizer derút sjoen ha? Wêr soene dy 
minsken wurke ha? Wat diene se? Freegje de bern dêrnei ien berop út te kiezen, har 
foar te stellen dat sy dat binne, en ien side fan it deiboek fan dy persoan (wurkblêd 2) 
yn te foljen. Eft erôf beprate.

‘Dit ûnthâldboek is makke troch grutte Piter en syn pakesizzer lytse Piter.’ (s. 41)
Piter hat de namme fan syn pake krigen. Hy is ferneamd, sizze we dan.

Wat fynst derfan dat bern ferneamd wurde?
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Skriuwe – 10 dingen
‘It bytsje eigen guod dat ik haw – wat klean, in stel slippers, in boarstel en in kaam, twa 
earmbantsjes, smyt ik aanst yn in plestik pûde.’ (s. 21)
Freegje de bern har ris foar te stellen dat sy fl echtsje moatte (bygelyks foar in oarloch of 
oerstreaming, lykas bern yn oare lannen). Se kinne tsien dingen meinimme fan thús. (De 
grutte docht der efkes net ta). Watfoar tsien dingen wurde dat? Lit de bern in persoanlik 
listke meitsje.
Bepraat it nei ôfrin. Watfoar dingen binne echt belangryk? Wat soest miskien ek wol 
misse kinne, of letter ferfange?
Freegje de bern dêrnei ris tsien dingen op te skriuwen dy’t se miskien net hawwe, of dy’t 
miskien wol net iens besteane, mar dy’t wol hiel handich wêze soene om te hawwen as se 
op de fl echt wiene. Moedigje har oan har fantasy safolle mooglik te brûken.
Bepraat nei ôfrin.

Skriuwe – famyljewurden
‘By Tsead thús neame se de ôfstânsbetsjinning fan de tv de ‘knoppekast.’ (s. 27)
Famyljewurden binne wurden dy’t yn húshâldings/famyljes brûkt wurde, mar dy’t 
off isjeel hielendal net sa hjitte. In oar begrypt der faak neat fan. Yn guon húshâldings 
ha se in dûshoed en ite se kotspot of makaroany-koeken. Lit de bern thús ris nei 
famyljewurden of -útdrukkings freegje en stel dan mei de hiele groep in list op, mei de 
betsjutting der eft er. Ek aardich foar yn de skoalkrante. 

Skriuwe – kattekwea
‘Foarsichtich stekt Ronny de earm mei de knoppekast omheech. Troch it rút hinne 
rjochtet er op de tv. Ynienen klinkt der in alderheislikst stik muzyk.’ (s. 29)
Ronny en Tsead pleagje oare minsken yn it ferhaal Zap-helden. Se helje kattekwea út. 
Dat dogge alle bern wolris. En oars helje se by ûngelok as se lyts binne wolris nuvere 
fi ten út.
Freegje de bern ris ien fan harren ûndogense fi ten op te skriuwen, yn de ik-foarm. Wat 
ha se dien? Mei wa? Wêrom? Hoe rûn it ôf?
En dan stap 2: Freegje de bern in twadde tekst te meitsjen oan de hân fan dy 
earste. In echt ferhaal. Dat skriuwe se yn de hy-foarm (se betinke in namme foar de 
haadpersoan). Freegje har om har fantasy derop los te litten, en der fan alles by te 
betinken, om it ferhaal sa moai en grappich mooglik te meitsjen. Sa dogge echte 
skriuwers dat ek. 

Skriuwe – brief oan thús
‘Ik mocht dan nergens oankomme, om de boel net smoarch te meitsjen. Us mem hie liigd. 
Ik wie net yn it paradys. Ik wie yn ’e hel.’ (s. 95)
Lês it ferhaal It oranje koff erke foar, en fertel de bern de kontekst (oranje alinea oan de 
ein, en lit op in kaart sjen wêr’t Grienlân en Denemarken lizze).
Freegje de bern dêrnei in brief te skriuwen, dy’t de haadpersoan oan har heit en mem 
op Grienlân skriuwt as se twa moannen yn Denemarken wennet.
Se fertelt yn dy brief:
• it ferskil tusken Denemarken en Grienlân 
• in pear dingen dy’t se oerdeis docht
• hoe’t har pleechâlders har behannelje
• hoe’t se har fi elt
Bepraat achterôf. 

‘It bytsje eigen guod dat ik haw – wat klean, in stel slippers, in boarstel en in kaam, twa 
earmbantsjes, smyt ik aanst yn in plestik pûde.’ (s. 21)
Freegje de bern har ris foar te stellen dat sy fl echtsje moatte (bygelyks foar in oarloch of 
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mei âlders
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Skriuwe – it B-feest
‘Myn jierdeifeest. Ik hâld in J-feest. Elkenien moat ferklaaid komme as in J. Ik gean sels as 
in jonkfrou. Snapst?’ (s. 111)
Sanne organisearret in J-feest. Freegje de bern ek sa’n feest te betinken, mar dan mei 
in oare begjinletter. Miskien wolle se in B-feest organisearje. Of in K-feest.
Freegje har dan in rige persoanen/bisten ûnderinoar op te skriuwen, dy’t dan nei dat 
feest komme kinne. Hokker twatal kin de measte betinke? (Earst út de holle, net mei 
help fan in wurdboek of tablet.) 
(Foarbyld: Op in B-feest kin ien ferklaaid komme as in baarch, bear, boef, boer, bakker, 
bokser, behinger ensfh.)

Skriuwe – sin betink
Foar dizze oefening kin elts wat tsjokker boek brûkt wurde. 
Freegje de bern yn groepkes fan twa samar acht getallen tusken 9 en 128 op te 
skriuwen. De getallen binne siden yn it boek It Spûkskip. 
(Foarbyld: 19, 58, 100, 121, 39, 16, 27, 28)
Freegje harren dan it earste wurd op eltse side op te skriuwen. (Yn dit gefal: auto’s, hee, 
Lily, de, fan, neat, mei, súntsjes.)
Kinne de bern in sin yninoar puzelje wêryn’t alle wurden brûkt wurde? (Bygelyks: ‘Hee 
Lily, mei de auto’s fan neat rydst súntsjes.’ Se meie ekstra helpwurden tuskenfoegje 
om der in logysk rinnende sin fan it meitsjen. Wol de learkrêft  der in wedstrydsje fan 
meitsje: jou 10 punten foar elts fan de acht brûkte wurden, 5 punten ôft rek foar ekstra 
tafoege wurden.

Skriuwe – û en oe
Yn it Frysk skriuwe wy meastal in û (bûter, bûse, hûs), mar soms ek in oe (koekje, boek, 
poerbêst). Tafallich steane yn it ferhaal It ûnthâldboek in soad wurden mei in û deryn. 
Lês it ferhaal foar, en wachtsje hieltyd efkes by in û-wurd, dat de bern dat opskriuwe 
kinne. Oan ’e ein fan it ferhaal ha se sa in rychje û-wurden op papier. ( Dat binne: 
sûkelade, bûter, bûse, hûntsje, rûntsje, rûn, hûs, sûnt, tûk, gûle en ûnder). 
Freegje de bern in koart, Frysk ferhaaltsje te skriuwen dêr’t dizze wurden allegear 
ynsitte. (en harren net al te drok te meitsjen oer de stavering, dat komt letter wol). 
Wa wol it foarlêze? Bepraat. 

Skriuwe – jeugdsjoernaal
“Heit, mem!’ âle ik. ‘Wy binne op ’e telefyzje.’ De kommentaarstim fertelde:’ (s. 45)
It ferhaal Oaljefant op ’e auto einiget mei in telefyzje-item yn it jeugdsjoernaal.
Lês it ferhaal foar, mar hâld op foar de blauwe alinea mei it ferslachje fan it 
jeugdsjoernaal. Freegje de bern dat yn twatallen op te skriuwen. 
Set op it boerd earst noch efkes de seis belangrike saken op dy’t in goede sjoernalist 
yn in artikel of item neamt: Wa, wat, wannear, wêr, wêrom en hoe.
Bepraat de ferhalen eft erôf.

‘Myn jierdeifeest. Ik hâld in J-feest. Elkenien moat ferklaaid komme as in J. Ik gean sels as 
(s. 111)

Sanne organisearret in J-feest. Freegje de bern ek sa’n feest te betinken, mar dan mei 
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Skriuwe – hoe rint it ôf?
‘De auto dy’t fan rjochts kaam, koe net mear op ’e tiid remje.’ (s. 57)
It grizelferhaal De winskput hat in iepen ein. Dat wol sizze dat de skriuwer net dúdlik 
fertelt hoe’t it ôfrint, dat mei de lêzer sels betinke.
Lês it ferhaal foar, en freegje de bern sels in dúdlike ôfrin te skriuwen yn maksimaal 
tsien sinnen. It ferhaal kin min ôfrinne, mar ek krekt likegoed prima, der is bêst noch in 
slinger oan te jaan. 
Freegje in tal bern harren ferhaal foar te lêzen. Bepraat.

Tekenje – it eilân fan Daidalos
‘... wie er al in moai ein de see op, ûnderweis nei in eilân dat sa lyts wie dat it op gjin 
inkele kaart te fi nen wie.’ (s. 17)
Daidalos naait út yn it ferhaal It riedsel fan de skulp, nei in geheim eilân.
Kopiearje foar de bern wurkblêd 3, en freegje harren allerhande details oer dat eilân te 
betinken en eventueel dêrnei it eilân te tekenjen.

Tekenje – oanklaaipop
‘Ik luts noch trije jurken tefoarskyn. Allegear klean fan krekt nei de oarloch. Jierren 40. 
Jierren 50.’ (s. 48)
De oanklaaipop op wurkblêd 4 kin brûkt wurde troch kleanûntwerpers yn de dop. De 
pop kin op tin karton kopieard wurde. De bern kinne dêrnei de kleanstikken fersiere, 
kleurje en útknippe. Wa’t dat aardich fynt, kin in stap fi erder gean en sels nije stikken 
klean foar de pop ûntwerpe en tekenje, en him dêrby ynspirearje litte troch de klean út 
de jierren 40 en 50 (googelje).

Fertelle – sprekbeurt
‘Fokke sjocht op fan syn tablet. ‘Ik sykje in ûnderwerp foar myn sprekbeurt.” (s. 32)
De pake fan Fokke fertelt him in âlde sêge, en jout him sa in idee foar in sprekbeurt.
Dat kinne de bern fansels ek dwaan! Sa leare se de eigen provinsje en kultuer better 
kennen.
Ha se der wolris oan tocht om in sprekbeurt te hâlden oer:
Alde Fryske sêgen, de Alvestêdetocht, keatsen, fi erljeppen, aaisykjen of skûtsjesilen, 
Fryske fuotbalklups, de Fryske taal of ferneamde Friezen lykas Joast Halbertsma, Mata-
Hari of Abe Lenstra? Oeral binne berneboeken oer te fi nen. In moai startpunt is it boek 
Gewoan gek op skiednis, Afûk, 2014. 
Dizze link jout in skat oan ideeën www.bit.ly/3on3UlT
SC Heerenveen hat ek ynformaasje foar in sprekbeurt op syn website stean. 
www.bit.ly/3j4NJIQ

Toaniel – toaniellêze
Freegje de bern yn groepkes fan trije de toanieltekst op wurkblêd 5 ta te rieden troch 
earst de trije rollen te ferdielen (Iwan, pake en heit), 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 ezel 
Nikita, op side 81, 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 auto dy’t fan rjochts kaam, koe net mear op ’e tiid remje.’ (s. 57)
De winskput hat in iepen ein. Dat wol sizze dat de skriuwer net dúdlik 

fertelt hoe’t it ôfrint, dat mei de lêzer sels betinke.
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Wat kaam hieltyd/faker 
as ien kear werom 

yn it ferhaal?

Wat fynst bysûnder 
yn it ferhaal?

Wat fynst moai?
Wat fynst net sa 

moai/goed?

Betink sels ris in fraach 
en stel dy oan it bern 

links fan dy.

WURKBLÊD 1A – FRAGEN CHAMBERS-METOADE (MAKLIK)

LESBRIEF It Spûkskip en 24 oare ferhalen – troch Lida Dykstra 12

Wat fynst in 
spannend stik?

Hast wat lêzen dat net 
kloppet? Lis ris út.

Wat fynst saai/toar?Wat fynst grappich?
Wat fynst ferfelend 

yn it boek?

Is der wat datst net 
begrypst yn it boek?

Hast drege wurden 
heard?Kinst in pear 

neame/opsykje?

Hast sels wolris soks 
meimakke of wat dat 
der op liket? Wat dan?

Wat fynst dreech?
Wêr hiest wol mear 
oer hearre wollen?

Wat fynst aardich?

Hast stikken oerslein? 
Hoe komt dat?

Gjin fraach foar dy!
Wachtsje in beurt.

Werkenst wat út oare 
boeken? Witst noch 

watfoar boek dat wie?

Hast lûdop lake 
of gniist?

By watfoar stik?

Wat fynst nuver?

Soest in oar dit 
boek oanriede?

Past it kaft  fan it boek 
goed by de ynhâld?

Soesto sels de 
haadpersoan fan dit 

boek wol wêze wolle?
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WURKBLÊD 1B – FRAGEN CHAMBERS-METOADE (GEMIDDELD)
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Wolst it boek 
noch in kear lêze? 
Wêrom wol/net?

Hast in spesjaal 
plak dêr’tst graach 
sitst/leist te lêzen?

Wat fynst it belangrykste 
oan dit boek om te 

fertellen oan oaren?

Asto dit boek skreaun 
hiest, wat hiest dan 

oars/better dien?

Hast it boek yn ien 
sike útlêzen, of yn 

lytse stikjes?

Fynst it moai om oer 
dit boek te praten?

Kinst in stik út it ferhaal 
neame dat it meast liket 

op it echte libben?

Binne dy wurden of 
sinnen opfallen dy’tst 

stom fynst? Witst noch 
watfoar wurden?

Betink sels ris in fraach 
en stel dy oan it bern 

rjochts fan dy.

Binne dy wurden of 
sinnen opfallen dy’tst 

moai fynst? Witst noch 
watfoar sinnen?

Wolst noch in oar boek 
fan dizze skriuwer lêze?

Is der in stik yn de tekst 
datst ekstra moai fynst? 

Watfoar stik is dat en 
wêrom?

Kensto minsken dy’t 
dit boek hiel moai fi ne 

soene? Wa soest dit boek 
oanriede?

Kinst in stik neame dat 
yn it echt nea barre kin?

Is dit in boek om fl uch te 
lêzen of krekt stadich?

Kinst in stik neame watst 
foar dyn eagen barren 

seachst?

Hoe tinkst dat de 
skriuwer it idee foar dit 

boek krigen hat?

Soest yn de tiid fan dit 
ferhaal libje wolle?

Wat soest dyn freonen 
oer dit boek fertelle?

Meist dyn fraach 
oan in oar jaan.

(Mar meist him ek 
sels beäntwurdzje).

Watfoar personaazje út it 
boek soest wêze wolle? 

Lis út wêrom.

Asto wat feroarje 
koest oan it boek, 

wat soe dat dan wêze?

Soesto op it plak fan dit 
ferhaal libje wolle?

Wat fynst it 
belangrykste dat yn 

it ferhaal bart?
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WURKBLÊD 1C – FRAGEN CHAMBERS-METOADE (WAT DREGER)
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Watfoar yllustraasje 
spruts dy it measte oan?

Docht in personaazje 
út it boek dy tinken 

oan ien dy’tst kenst?

Wa is de belangrykste 
persoan?

Wêr spilet it ferhaal 
him ôf? Op ien plak, of 

meardere plakken?

Is it plak dêr’t it ferhaal 
spilet, belangryk? Of 
soe it boek him krekt 

likegoed of better op in 
oar plak ôfspylje kinne?

Wat fynst fan it omkaft  
fan it boek?

Yn watfoar tiid spilet it 
ferhaal him ôf?

Betink sels in fraach en 
stel dy oan it bern dat 
rjocht foar dy oer sit.

Watfoar personaazje(s) 
fynst net aardich?

Wat witst fan de 
skriuwer?

Watfoar persoan fynst it 
meast ynteressant? De 
haadpersoan, of in oar?

Steane der in soad lange 
sinnen yn it boek?

Hoe lang duorret 
it ferhaal?

Wurdt it ferhaal ferteld 
yn de folchoarder 

wêryn’t de dingen ek 
barre?

Wa fertelt it ferhaal?
Sjochst yn dit ferhaal 
wat út oare boeken 

of fi lms werom?

Is dit in boek út in searje? 
Kenst noch oare boeken?

Watfoar sifer (fan 1 
oant 10) soest dit 

boek jaan? Wêrom?

Doe’tst it boek foar it 
earst seachst, koest 

doe de namme fan de 
skriuwer al?

Boartet de skriuwer 
mei taal? 

Neam ris in foarbyld.

Watfoar fraach 
soest graach oan de 

skriuwer stelle wolle?

Bist ferlikings yn it 
boek tsjinkommen?

(It wie oft ...
Hy raasde as in...).

Wêr soe dizze skriuwer 
nochris in boek oer 

skriuwe moatte?

Watfoar type 
boek is dit?

Kenst oare boeken 
yn dit sjenre?
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读
书

WURKBLÊD 2

Side út it deiboek fan        namme), 

                (berop) fan de keizer fan Sina.

Leaf deiboek,    

Hjoed haw ik it hiel drok hân.

Dit die ik moarns:

Dit moast ik middeis dwaan foar de keizer:

Jûns moast ik ek noch:

Sels yn ’e nacht liet de keizer my fan ’t bêd helje. Der wie in needgefal. Ik moast:

P.S. Achterop dit blêd haw ik mysels tekene. Sa sjoch ik derút. Ik haw myn moaiste klean oan. Myn hier 
sit hiel netsjes. Yn myn hân haw ik wat, dat mei myn berop te meitsjen hat.

WURKJE FOAR DE KEIZER 
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WURKBLÊD 3 – IT EILÂN FAN DAIDALOS

Daidalos neamt syn eilân                  

It leit yn de          See.

Dit iten groeit der allegear oan de beammen (Tekenje en nammen derby sette):

De fl agge dy’t er ûntwerpt:

Daidalos bout fan 

in 

Sa sjocht dy derút:

Der komme trije soarten nuvere bisten foar.
Se hjitte:

1.       

2.       

3.       

Hy kriget in bysûnder freon. 

It is in 

Sa sjocht dy derút:
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WURKBLÊD 3 – IT EILÂN FAN DAIDALOS

Tekenje hjirûnder in plattegrûn fan it eilân. Jou ynhammen oan, bergen, strân, bossen, marren, 
wetterfallen of grotten. Alles watst mar moai fynst! Set der nammen yn, krekt as op in echte kaart.
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 Greide Bosk See of Mar Rivier Dyk Belangryk 
      gebou
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WURKBLÊD 4 – OANKLAAIPOP

V i n tag efamke
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WURKBLÊD 5 - TOANIELLÊZE

Iwan: Pake! Pake moat my helpe! Nikita is yn de put fallen, en no wol heit him libben bedobje!

Pake (lurket oan syn pypke): Soa, soa.

Iwan (wol pake meilûke): Toe pake, help my no. Opsjitte!

Pake: Wat wolst dat ik doch, jonge? Jim heit hat it sa yn ’e holle. Dy kin ’k wier net omprate.

Iwan: Mar pake is it der dochs ek net mei iens, dat dy earme Nikita deamakke wurdt?

Pake: Tsja, Nikita is âld ...

Iwan: Ja, en wat soe dat? Pake is sels ek âld.

Pake: Ik bedoel eins ... wa’t âld is, is faak ek wiis. Kom, wy rinne nei de put en sjogge hoefi er’t de mannen
binne. Ik wit aardich hoe’t ezels yninoar stekke. Der wurdt altyd sein dat it domme bisten binne. 
Mar dat is net sa, jonge. Se binne taai en tûk. Ik tink dat dy in ferrassing te wachtsjen stiet. 
Wol it wat, mannen?

  Heit: Nee, it wol hielendal net. Stom bist! Hurder skeppe, mannen!

Pake: Dy ezel hat jim alle trije te tûk ôf west.

  Heit: No ja, de put is yn alle gefallen ticht. Dêr kin net ien mear ynfalle. Goed wurk, mannen. As ik
ris wat foar jim dwaan kin, dan hear ik it wol.

Iwan: En wat bart der no mei Nikita?

  Heit: Ik bin te wurch om him dea te slaan. Dat sjogge wy moarn wol wer.

Pake:  Ik wol him wol fan dy oerkeapje foar hûndert roebel. Dan hast in moai begjinbedrach 
foar in nije ezel.

Heit: Ferkocht! Unnoazele keap, dat bist is stokâld. 

Pake:   Och, wy âlde bistkes moatte it wat foar inoar opnimme. 
Wat do, Iwan?

Iwan: Sa is ’t, pake! 

DIZZE TOANIELTEKST IS FOAR TRIJE BERN. ROLLEN: IWAN, PAKE EN HEIT.
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Lida Dykstra

OER

LIDA DYKSTRA

LIDA DYKSTRA skriuwt berneboeken yn it Frysk en yn it 
Nederlânsk, en set sels har wurk fan de iene nei de oare 
taal oer. Neist printeboeken en boeken foar begjinnende 
lêzers skriuwt sy ek foar âldere jeugd. By dy boeken 
(Wolken fan Wol, Spegelspreuk, Wenje yn in Skilderij) lit sy 
har graach ynspirearje troch (keunst)skiednis, har eardere 
fakgebiet. Lida hat û.o. twa kear de Simke Kloostermanpriis 
wûn. Fan 2015 ôf is sy Skoalskriuwer. Fan 2020 ôf is sy foar 
twa jier beneamd as Berneboeke-ambassadeur.
Foar mear ynformaasje: www.lidadijkstra.nl

Oare boeken foar de boppebou fan Lida Dykstra:
1994 Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid, Afûk
1996 De skat fan Jonker Jan, Afûk
1999 Gefaar foar graaf Max, Afûk
2000 Wolken fan wol, Bornmeer
2005 Lederwyntsje, bern mei krêft en, Bornmeer
2007 Spegelspreuk, Bornmeer
2016 Wenje yn in skilderij, Wijdemeer
2017 De huodsjes fan Mata-Hari, Wijdemeer
2017 De weddenskip, Afûk

Seis fragen foar Lida Dykstra

1. Hoe komme jo oan de ideeën foar de ferhalen?
As skriuwer haw ik myn antennes altyd útstean om 
ynteressante ûnderwerpen op te fangen. As ik in nijsgjirrich 
artikel lês yn ’e krante, of in post op FB sjoch dêr’t ik wol 
wat mei kin, bewarje ik dy. Sa’n berjocht is faak it begjin 
fan in ferhaal, ik betink der dêrnei fan alles sels omhinne. 
Wat ien fertelt, in moai skilderij, in âlde brief of in grappich 
jeugdaventoer, alles kin it begjin wêze foar in ferhaal. 

2. Brûke jo ek wolris dingen dy’t jo sels meimakke ha?
Yn It spûkskip sitte yndied wol eigen dinkjes fan mysels 
weistoppe. Yn Timur syn skoalreis pjukt Jonne mei in 
leppeltsje it lytsjild út in baarch fan ierdewurk. Ik hie (en 
haw) de âlde sparpot fan ús heit. As bern pjukte ik dêr ek 
mei in leppeltsje it jild út. Zap-helden is ûntstien neidat in 
freondinne my fertelde hoe’t twa ûndogense buorjonkjes 
har telefyzje ris fan bûten op in oar net set hiene. Sy en har 
man begriepen mar net wat der mei de tv te rêden wie.

3. Vintagefamke wol graach ‘infl uencer’ wurde op 
Instagram. Fine jo sels de social media ek leuk?
Social media bringe de wrâld by dy thús. Soms krij ik der 
ideeën foar ferhalen troch, en dat fyn ik moai. Net sa moai 
is it dat minsken safolle seure op de social media, of inoar 
misledigje, of nepnijs pleatse en lige troch ûnsinferhalen en 
photoshopte foto’s te pleatsen. 
Kinst my fi ne op Facebook en Instagram, mar myn mobyl 
sit gauris in hiele dei yn myn tas weistoppe.

4. Wat fi ne jo sels it moaiste ferhaal út it boek It 
spûkskip?
It is altyd dreech ien ferhaal te kiezen. Alle ferhalen binne 
oars. Ik bin wol wiis mei hoe’t De ezel Nikita útfallen is. Ik 
fyn dat it ferhaal in soad sfear hat, mar ek humor, en dat it 
goed slagge is de spesjale bân tusken Iwan en syn pake te 
beskriuwen.

5. Jo ha ek in ferhaal skreaun oer peste. Binne jo sels 
oait pest op skoalle?
Op skoalle net. Mar wol mei muzykles yn in oar doarp. Dêr 
wiene twa famkes út dat doarp, dy’t hiel gemien diene 
tsjin de oare bern. Se skopten en sloegen soms sels. Ik 
wie behoarlik bang fan dy famkes, en bin har nammen en 
gesichten nea fergetten. By tafal kaam ik mear as fjirtich 
jier letter ien fan dy famkes wer tsjin. Sy wie no juf. Wy 
makken in praatsje, en ik haw ek ferteld oer dat pesten. De 
kleuren gongen har op en ôf. Se fûn it hiel slim hoe’t se har 
gedroegen hie. Dat wie goed om te hearren.

6. Jo skriuwe faak oer skiednis. As jo yn in tiidmasine 
reizgje koene, nei watfoar tiid soene jo dan tagean?
Dan gong ik earst nei 1873, nei Londen. Ik soe by de grutte 
fi lla Townsend House oanbelje. Yn dy fi lla wennet de 
ferneamde skilder Lawrence Alma-Tadema mei syn frou, 
twa dochters Laurence en Anna en harren personiel.
Oer dy húshâlding haw ik it boek Wenje yn in skilderij 
skreaun. Ik haw sa meilibbe mei dy minsken, dat it my 
geweldich lykje soe om harren yn it echt te moetsjen. 
Dêrnei soe’k dy tiismasine graach hâlde wolle, want ik wol 
ek noch wol nei de âlde Egyptenaren, en Rembrandt en myn 
oerpake moetsje. O, en ik nim in fotokamera mei fansels.


