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OER IT BOEK
De Weddenskip stiet fol ferhalen út de Noardske mytology, 
oer goaden lykas Odin, Thor, Loki en Freya mar ek oer 
minsken lykas Bernlef, Jari en Thialfi. Skriuwer Lida 
Dykstra hat ferhalen út sawol de poëzy- as de proaza-Edda 
werferteld, mar ek ôfmakke en útwreide, wêrtroch’t in 
breed publyk fan de ferhalen genietsje kin. 
Se hat de ferhalen as ramtfertellingen yninoar skood. 
Om dat systeem hielendal slutend te krijen, is se hjir 
en dêr wol ôfwykt fan de orizjinele Eddaferhalen, troch 
bygelyks foarwerpen op te fieren dy’t op dat plak yn de 
âlde ferhalen net neamd wurde, of ferhalen ôf te meitsjen 
dy’t yn de oarspronklike Edda op healwei hingjen bliuwe. 
De foarmjouwing en kleuren fan it boek helpe te begripen 
hoe’t de ferhalen yninoar stekke. 
It haadferhaal giet oer de bline skald (= dichter, sjonger) 
Bernlef, dy’t de jonge Jari ûnder syn hoede nimt as dy fan 
moard beskuldige wurdt. It is yn swarte letters printe.
De twadde laach is it liet dat Bernlef yn in achtersealtsje 
fan in kroechje sjongt as betelling foar in goed miel.  

De Weddenskip
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Dat liet giet oer de Noardske god Loki, dy’t kostberheden 
sammelje moat om de wrake fan tongergod Thor te 
ûntrinnen. Hy giet dêrfoar nei de wrâld fan de dwergen, dy’t 
prachtige smeikeunst meitsje. Twa pear dwergen smeie, 
troch de glêde ferhalen fan Loki, seis magyske foarwerpen. 
Dizze ‘laach’ fan it boek is yn reade letters printe.
Yn de tredde laach (op in gouden strook printe) wurde de 
seis ferhalen ferteld dy’t allegear ferbûn binne oan ien fan 
dy magyske foarwerpen.
Dizze opbou klinkt yngewikkeld, mar wiist him fansels 
ûnder it lêzen. 
It boek spilet yn in tiid dy’t midsiuwsk oandocht, mei in 
soarte fan Grijze Jager-sfear. De Weddenskip hat lykwols ek 
in soad fantasy-eleminten. De bewenners fan de Noardske 
kosmos binne behalve minsken ek alven, dwergen, 
reuzen, Asen en Wanen. Foarwerpen kinne magysk wêze, 
beammen gûle en in hynder kin acht poaten ha.
Lida Dykstra sjocht der net tsjinoan om út en troch in 
dreech of geef Frysk wurd te brûken lykas delbêdzje, 
wenstee, plonderpûde, behindich, mûskopje of lingsum. Se 
wol de skjintme fan ’e Fryske taal romte jaan, en fynt it net 
slim as der oer wurden hinnelêzen wurdt. Ut ’e kontekst 
wurdt de betsjutting faak wol dúdlik. 
Soms bout se grapkes of ferwizings yn. De passaazje ‘Wy 
sille hillige wurden sprekke / dy’t jilde salang’t de wyn / fan 
de wolken waait, / it gers groeit, de beam bloeit / en de sinne 
moarns opgiet / en alle njoggen wrâlden besteane’ op s. 29 
ferwiist nei in ivichheidsformule yn it âldfrysk út sa. 1460 
en ‘Leaver dea as lef.’ (s. 79) is fansels in knypeach nei de 
Fryske tekst ‘Leaver dea as slaef’ op it monumint by Warns. 
De ferhalen binne bedoeld foar de boppebou, mar ek 
folwoeksenen sille se mei plezier lêze.
It boek is in wier keunstwurk wurden troch de nauwe 
gearwurking tusken Dykstra, yllustrator Nina Peckelsen 
en foarmjouwer Peter Boersma. Peckelsen har lineêre styl 
docht tinken oan keunstwurken út de Jugendstilperioade, 
lykas dy fan Aubrey Beardsley. Letterlik in reade tried, 
soms mei knopen deryn of personaazjes derop, ferbynt 
alle ferhaallinen en yllustraasjes mei-inoar. Peckelsen 
bepaalde foar harsels earst de komposysjes oan de hân fan 
ienfâldige sketsen lykas dizze:

 

De titel fan it boek slacht op twa weddenskippen dy’t har 
yn it ferhaal ûnrôlje. Bernlef en Jari hâlde in weddenskip 
oer wa’t it bêste sjen kin en Loki en de dwergen hâlde in 
weddenskip oer wa’t it moaiste smeie kin.
Achteryn it boek stiet in alfabetyske wurdlist mei alle 
nammen.

Op Youtube is in fideobesprek oer De Weddenskip te finen 
fan Geart Tigchelaar, yn 2018 redakteur fan Frysk literêr 
tiidskrift Ensafh.
Fideobesprek ‹De weddenskip fan Lida Dykstra - YouTube

WAT IS DE EDDA?

Der binne twa âlde, IIslânske boeken oerlevere dy’t Edda 
hjitte. De poëzy-Edda (8ste – 13de iuw) stiet fol lieten 
oer de Noardske mytology en is oerlevere yn fjouwer 
ferskillende hânskriften.
De proaza-Edda is skreaun troch Snorri Sturluson om 1220 
hinne. Dêr steane allerhande ferhalen yn oer de Noardske 
goaden Odin, Thor, Freyr en alle oaren, mar mear mei 
in kop en in sturt as yn de poëzy-Edda. Fierder is it ek in 
hânboek foar dichters. 

HOE SIT DE KOSMOS FAN DE EDDA YNINOAR?

Dy is tekene op de skutblêden fan it boek. Yn de Noardske 
mytology bestiet it universum út wrâldbeam Yggdrasil dy’t 
mei syn tûken en woartels de folgjende njoggen wrâlden 
draacht en oanrekket: 
Asgard → (Goadewrâld). Bewenne troch de heechste 
goaden: de Asen en Asinnen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mxlcbbh4YAg
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Vanaheim → (Wanehiem). Bewenne troch de Wanen, nato-
ergoaden dy’t toverje kinne en de takomst foarspelle.
Ljossalfheim → (Ljochtalvehiem). Bewenne troch ljochte 
alven.
Jotunheim → (Reuzehiem), lân fan rotsen en wâlden, 
bewenne troch reuzen. 
Midgard → (Middenierde), bewenne troch minsken. Ferbûn 
mei Asgard troch de reinbôgebrêge Bifrost. 
Nidavellir → (Tsjusterfjilden), wrâld fan de dwergen dy’t 
prachtige smeikeunst meitsje.
Muspelheim → (Fjoerwrâld). In oarde fol fjoer en lava. Thús 
fan de fjoerreuzen en demoanen. 
Niflheim → (Nevelhiem), it kâldste, tsjusterste plak yn it 
noarden. Under de grûn leit Helheim, it plak fan de deaden. 
Svartalfheim → (Swartalvehiem), bewenne troch swarte 
alven: ûnsjogge, noartske mantsjes dy’t ûnder de grûn libje 
en net oer sinne kinne. 

 
GEARFETTING
(trefwurden: Noardske mytology, fantasy, Edda, ferline, 
sêge, spanning, humor)

De bline dichter Bernlef helpt Jari, dy’t fan moard fertocht 
wurdt, om te ûntsnappen oan in stel soldaten. 
Bernlef nimt Jari op sleeptou en giet mei him in wedden-
skip oan. Wa’t fan har twaen it bêste sjen kin, wint. As 
Bernlef wint, wurdt Jari syn learling. As Jari wint, kriget er 
Bernlef syn lút. Jari, derfan oertsjûge dat er wol fan in bline 
winne kin, nimt de útdaging oan.
Sy komme yn in herberch telâne. Foardat se ite lit Bernlef 
Jari in rútsje yn in achtersealtsje tichtstopje mei âlde 
fodden. Jari hat gjin idee wêrom. Nei it miel begjint it 
optreden, dat bywenne wurdt troch allerhande minsken, 
mar ek troch in stikmannich alven. 

De âldman begjint syn liet oer de slûchslimme Ase 
Loki. Om’t er it hier fan Sif, de frou fan Thor, stellen hat, 
twingt Thor him om dat hier te ferfangen. Loki reizget 
nei de dwergeplaneet Nidavellir, en komt yn ’e kunde 
mei de twa dwergebruorren Idy en Egil. Idy smeit yn in 
pears fjoer earst in gouden frouljusprúk, 

In ferhaal oer dy prúk is as tredde laach ynboud. 
Thor syn hammer Mjöllnir is stellen. Loki ûndekt 
dat reus Thrym de dief is. Thrym wol de hammer 
allinnich weromjaan as er mei Freya trouwe mei, mar 
dy prakkesearret dêr net oer. Uteinlik ferklaait Thor 
him as frou en docht oft er Freya is. Sa wit er – mei it 
noadige geweld – syn hammer werom te krijen.

Mar as him foarspegele wurdt dat hy of syn broer in 
portret yn ’e earegalerij fan Walhalla krije kinne, geane 
de dwergen in wedstriid oan wa’t it moaiste foarwerp 
smeie kin. Egil smeit de wûnderspear Gungnir, dy’t syn 
eigner beskermet en nea doel mist.

It ferhaal mei Gungnir: Odin, Loki en god Hönir 
slachtsje om’t se honger ha in okse. In earn wol ek in 
part ha, mar dat begruttet Odin sa dat er dy mei syn 
spear fuortslacht. De earn blykt de stienreus Thjazi 
te wêzen, eigner fan it fee. Hy easket de goadin Idun 
op, dy’t de appels fan de jeugd bewarret. Mei in list 
leveret Loki Idun by de reus ôf, mar as alle goaden 
yn rap tempo ferâlderje, hellet er har ek wer werom. 
De earn-reus dy’t him achterfolget, wurdt troch Odin 
mei de spear út ’e loft sketten. De dochter fan de 
reus, Skadi, sjocht it barren en sint op wrake.

As reaksje smeit Idy it magyske sylskip Skidbladnir, dat 
altyd geunstige wyn fynt, en oer wetter, lân of troch de 
loft kin. Boppedat kin it opteard meinommen wurde as 
in skûteldoek. 

Balder, de bêste en aardichste fan alle goaden, 
dreamt op in nacht fan oarloch, dea en ferdjer. 
Mem Frigg is bang dat dy dream de dea fan Balder 
oankundiget. Odin reizget yn Skidbladnir nei in 
wiersister, de Wala, en heart dat Balder deade wurde 
sil troch syn bline broer Hod. Mem Frigg leaut dat 
net, mar giet foar de wissichheid by alle libbene en 
deade wêzens del, om har belove te litten Balder 
gjin kwea te dwaan. Neat kin Balder mear deare. 
Mar troch in list fan Loki sjit Hod mei in pylk fan 
mistelhout (dat is sa jong dat it neat beloofd hat) 
Balder dochs dea en komt er yn de ûnderwrâld. 
Betsjinner Hermod wurdt op ’en paad stjoerd om 
him werom te heljen. Hella, hearskeres fan Hel, 
belooft Balder wer los te litten as alles en elkenien 
om him gûlt. Dat slagget hast, mar as ien bepke 
Ikol (anagram fan Loki) dat wegeret, tekenet dat it 
deafûnis fan Balder.

Loki wiist gjin winner oan, en smeart him mei in smoes 
mei de wûnderbaarlike foarwerpen. Tafallich komt er 
by in twadde dwergehol del, dêr’t de bruorren Sindri 
en Brok wenje. Hy ruit se op, seit dat se gjin moaiere 
foarwerpen smeie kinne as Idy en Egil. Hy ferweddet 
syn kop derom! De dwergen geane oan it wurk, en 
smeie ek trije wûnderbaarlike foarwerpen. Om’t Loki 
syn kop graach hâlde wol, feroaret er him trije kear yn 
in brims, en stekt de smid om him dwers te sitten. Mar 
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likegoed komt it wurk klear. It earste foarwerp is swyn 
Gullinbursti, dy’t de winter ferdriuwe kin mei syn ljocht.

It ferhaal mei Gullinbursti: Freyr sjocht troch 
de reuzekiker fan Odin de reuzinne Gerd, en 
is fuortdaalk fereale op har. Hy stjoert syn 
wapendrager Skirnir nei har ta op everswyn 
Gullinbursti, om in houliksoansyk oer te bringen. 
As Gerd net meiwurkje wol liicht Skirnir dat in tûke 
in toverstôk is, en dat er in flok oer har útsprekke 
sil. Gerd jout belies en belooft Freyr oer njoggen 
nachten te moetsjen yn it geheime wâld Barri. 

It twadde foarwerp is earmbân Draupnir, dêr’t eltse 
njoggende nacht acht nije ringen út ûntsteane, 
wêrtroch’t de eigner ryk wurdt. 

Skadi ropt in flok ôf oer de moardners fan har heit 
Thjazi. Om harren skuld ôf te lossen, wol Odin har 
de earmring Draupnir jaan, mar Skadi wol leaver 
in man. Se freget om Balder om’t se net wit dat dy 
dea is. Troch in list fan Loki – se mei de man mei de 
moaiste fuotten ûnder in kleed útsykje – einiget se 
mei seegod Njord.

As lêste meitsje de dwergen de hammer Mjöllnir, dy’t 
altyd wer yn ’e hân fan syn eigner telâne komt, bergen 
sljochtet en reuzen omleit. 

Om it probleem fan de kjeld yn Asgard op te 
lossen, reizgje Thor, Loki en de jonge Thialfi nei de 
kristallen hal fan ’e iisreuzen. Underweis slagget 
it Thor net in ferfelende reus mei syn hammer 
Mjöllnir út te skeakeljen. Ienkear oankommen yn ’e 
hal leit de iiskening út dat se pas wolkom binne as 
se in wedstryd fan de iisreuzen winne. Loki ferliest 
in ytwedstryd tsjin Logi Gloed. Thialfi ferliest in 
hurdrinwedstryd tsjin Hugi Tink. Thor ferliest by 
eintsjebeslút in drinkwedstryd, it slagget him net in 
kat op te tillen, en hy ferliest in gefjocht tsjin it âlde 
wyfke Elli Aldens. As se de oare moarns beskamme 
fuortslûpe wolle, hearre se wa’t har formidabele 
tsjinstanners yn it echt wiene. Harren wrâld wurdt 
wer waarmer, om’t de macht fan de iisreuzen 
ôfnommen is.

Ek dizze trije prachtige foarwerpen wol Loki meinimme, 
mar dwerch Sindri fertrout it net, en jout syn broer Brok 
opdracht sels de dingen nei Asgard, de wrâld fan de 

goaden, te bringen. As Loki dêr oankomt, is Brok der 
al. Der wurdt besluten dat de goaden in sjuery foarmje 
sille, en it aldermoaiste foarwerp kieze sille. De goaden 
kieze foar Sindri en Brok har wurk. Mar as Brok de kop 
fan Loki derôf hakje wol, feroaret dy wer yn in brims om 
troch it iepen rút fuort te fleanen.

Bernlef syn lange ferhaal, dat de hiele nacht duorre hat, is 
út. De measte fan syn harkers binne al lang fuortgongen, 
mar ien swarte alf is oerbleaun. Hy wol net dat Bernlef 
ophâld mei fertellen, en driget sels in spreuk op him los te 
litten wêrtroch’t syn hert it bejaan sil fan skrik. Op dat stuit 
skuort Bernlef de fodden út it rútsje. Deiljocht falt op de 
dwerch, dy’t dêrtroch yn stien feroaret. It docht bliken dat 
Bernlef opdracht fan de Jarl (de pleatslik hearsker) krigen 
hie om dejinge dy’t rûnom moarden begie, út te skeakeljen. 
Bernlef en Jari jouwe har del. Jari praat yn syn sliep. De 
oare deis freget Bernlef, omdat er de weddenskip wûn hie, 
as beleanning oan Jari dat er him in dei folget sûnder fragen 
te stellen. Hy nimt Jari mei nei it fort fan de Jarl. De Jarl is 
razend as er Jari sjocht, omdat dy syn soan fermoarde hat. 
Bernlef wit de wierheid boppe tafel te krijen; Jari hat de 
ûngenêslik sike Brogi deastutsen mei in swurd op syn eigen 
fersyk, omdat er graach in heldedea stjerre woe. Hoewol’t 
de Jarl kapot is fan fertriet, lit er Jari gean. 

(FOAR)LÊZE
Goede lêzers fan in jier of 10 ôf sille it boek sels lêze 
kinne, foarlêze kin fansels altyd. Om’t de ferhalen foar 
in part op harsels steane, en yn smelle stroken opmakke 
binne, lêze se flot en binne se ek hiel gaadlik om yn de 
klasse foar te lêzen. Der komt wolris geweld yn it boek 
foar, mar op in humoristysk en cartooneske, absurde wize, 
wêrtroch’t it net te hurd oankomt. 

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. 
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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.

WEETSJES EN 
OANKNOPINGSPUNTEN
1. Films
Binne de bern bekend mei films dêr’t Loki, Thor, Odin of Sif 
yn spylje? Witte se dat de karakters út dy films ôflaat binne 
fan personaazjes út de Noardske mytology?

(Antwurd: Der binne in hiele rige films útbrocht mei 
personaazjes út de Noardske mytology troch Marvel Studios: 
Thor (2011), The Avengers (2012), Thor, The Dark World 

30
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, 10min  

= tiid dy’t noadich is 
foar de opdracht.

PRATE – rûntepetear

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

A. Takomst
‘Trouwens, leit ús takomst fêst? / Of kin men dy feroarje?’ (s 57)
- Tinkst wolris nei oer dyn takomst?
- Tinkst datst sels ynfloed ha kinst op dyn takomst? Hoe?
- Wat soest feroarje wolle oan dyn libben?
- Wat kinst sels dwaan om it leuk te hawwen?
- Wat kinst sels dwaan om súkses te hawwen?

(2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Thor, Ragnarok (2017), 
Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), 
Thor, Love and Thunder (2022) Oandachtspunt: Kijkwijzer 
jout 12+ oan foar dizze films.)

2. Folk(metal)band Baldrs Draumar 
Dizze Fryske band, oprjochte yn 2009, siket syn 
ûnderwerpen yn de Fryske en Noardske skiednis 
en mytology. De leden neamen harsels Fjoerspuier, 
Tongerfûst, Wyldrazer en Skimerswurd. De namme Baldrs 
Draumar betsjut ‘de dream fan Balder’. Yn De Weddenskip is 
dat ferhaal te finen op siden 51 – 68. 

3. IIstadion Thialf op It Hearrenfean
Thialf is neamd nei Thialfi, de jonge dy’t mei Thor 
meireizget nei de iisreuzen. It aventoer fan Thialfi is nei te 
lêzen op s. 99 – 122 yn De Weddenskip.
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B. Stilte
‘Sy kamen út yn in leechte / in stille romte sûnder muorren.’ (s. 64)
- Is it wolris echt stil om dy hinne?
- Wannear is it echt stil? 
- Kinsto wol oer stilte? Wêrom wol of net? 
- Is it op skoalle wolris echt stil? 

C. Winsk
‘Ik woe dat ik wat sjen koe / sei er nei in set lûdop en daalk / baaide de romte yn in sêft ljocht. (s. 65)
Asto in winsk dwaan koest dy’t fuort útkaam, wat soest winskje? 
- Foar dysels? 
- Of foar in oar? 
- Of foar de hiele wrâld?

D. Pleachbisten
‘Ut it neat ferskynde in brims.’ (s. 74)
In brims (Nl. horzel) kin raar stekke. Der binne fansels wol mear bisten dêr’t wy lêst fan ha kinne. 
- Oan watfoar bisten hasto it mier? Wêrom?
- Wat fynst krekt de aldermoaiste of leafste bisten?
- Watfoar bist soest wol ha wolle?
- Watfoar bist soest sels wol in dei wêze wolle, as dat koe? Wêrom?

E. Wenje
‘Skadi koe letter net wenne oan it iepen kustlân, / wylst Njord it winterske Thrumheid te kâld fûn. (s. 96)
Skadi en Njord binne beide ûnwennich fan har eigen omkriten. 
- Hoe fynsto it plak dêr’tsto wennest?
- Soest hjir bliuwe wolle, of letter leaver ferhúzje?
- Soesto deroan wenne kinne om yn in hiele oare streek fan Nederlân te wenjen, of sels yn in oar lân?
- Ast yn it bûtenlân wenje moast, watfoar lân soest dan kieze?

F. Wolle
‘Alles kin, asto it wolst!’, / antwurde Thor. (s. 122)
- Is dat sa?
- Wat kin wol, wat kin net?
- Helpt it om wat echt te wollen? Kinst foarbylden neame?
- Hoe kinst better wurde yn dingen?

G. Goud
‘Wa jout no neat om goud, / tocht Loki en hy suchte. (s. 126)
- Hâldsto ek fan goud? Wêrom al of net?
- Watfoar hiel djoere dingen kinsto allegear betinke?
(NB. tink bygelyks ek ris oan bitcoins, âlde skilderijen, seldsume postsegels of in NFT, non-fungible token)
- Wat soest graach ha wolle, ast in soad goud hiest?
- Mar wat hat écht wearde foar dy?
- Wat soest noch net foar in frachtwein fol goud ferkeapje wolle?
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PRATE – omkaft

Besjoch it omkaft, foar en achterkant, ris goed mei de hiele groep. 
- Wa stiet op de foarkant? En wat hat dy persoan by him? 
- Wa steane der op de achterkant? 
- En wat falt fierder op?
 
(Antwurd: foarop stiet Loki, Hy hat wjukken en in nuvere skonk, want hy is heal yn in brims feroare. 
Alle seis kostberheden steane der ek op. Loki hat de hammer Mjöllnir fêst, it gouden hier fan Sif, 
de spear Gungnir en de ringen fan Draupnir. Op ’e achterkant fan it boek komt it anker fan skip 
Skidblattnir út de wolken, en is noch krekt de bek fan Gullinbursti te sjen. De dwerch op de achterkant 
fan it boek is it gouden hier fan Sif oan it smeien. De ISBN-koade is ferwurke yn it ambyld. It hier 
fan Loki rint út yn allerhande ornaminten. Yn de komposysje is in dúdlike diagonaal te finen. Alles is 
útfierd yn de kleuren swart, wyt, read en goud, lykas it binnenwurk fan it boek.) 

10
min

SKRIUWE – personaazje en ferhaal

‘Der wie folop beweging op it doarpsplein. Sa oan ’e ein fan de dei rôpen keaplju om it hurdst om de 
lêste fisk, tsiis of bûter op har tafels foar in habbekrats oan de man te bringen.’ (s. 8)
Lês de alinea op s. 8 foar, fan ‘Hy seach om him hinne’ o/m ‘wat dwergen dy’t sprekend op inoar 
liken’ en skets sa in byld fan de wêzens op it plein.
Freegje de bern ien personaazje te kiezen dat tahâldt op it plein. Se meie ek sels ien betinke, 
dy’t net neamd wurdt. Wol graach yn de midsiuwske sfear bliuwe. Op wurkblêd 1a kinne se dat 
personaazje hielendal útwurkje. 
Ha se goed neitocht oer harren personaazje? Dan kinne se wurkblêd 1b ynfolje, en sa in eigen 
ferhaal skriuwe yn de sfear fan De Weddenskip.
Freegje guon bern om harren ferhalen foar te lêzen, en bepraat efterôf. By wa is it hiel goed slagge 
en hoe komt dat?

20
min

20
min
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SKRIUWE – Fryske siswizen

‘As it net kin sa’t in moat, moat it sa’t it kin.’ (s 12) 
Lida Dykstra hat yn it boek hiel wat moaie siswizen ferwurke. Op wurkblêd 2 steane in 
stikmannich. Freegje de bern de betsjutting derûnder te skriuwen. Bepraat achterôf.

De antwurden by de brûkte siswizen:
As it net kin sa’t in moat, moat it sa’t it kin. (s 12) (= fan de need in deugd meitsje, wat praktysk 
oplosse.)
Dy’t it earst yn ’e roef komt, hat kâns fan plak. (s. 14) (= dy’t it earste is, kin it earste kieze, dus hat de 
measte kar.)
Nei hiel wat fiven en seizen slagge it. (s. 14) (= nei in soad drokte slagget it.)
Hy is min as pompswetter. (s. 15) (= hy is hiel gemien.)
No ha wy de rapen gear. (s. 16) (= no komt der rûzje.)
Hy is net foar ien gat te fangen. (s. 18) (= hy lit him net pakke / tsjinhâlde.)
Mei lead yn ’e skuon bringt er it boadskip oer. (s. 23) (=mei in soad tsjinsin, skytskoarjend.)
Dat is in wierheid as in ko. (s. 47) (= hiel wier.)
Hy stiet mei de mûle fol tosken. (s. 50) (= hy wit neat te sizzen.)
Hy moat gatten ticht prate foardat ... (s. 70) (=handich prate.)

SKRIUWE – ôfrin

‘Moaie boel,’ prottele de boer. ‘Ik wit oars net iens hoe’t it ôfrûn is. Krigen de goaden har jeugdige 
uterlik wer werom?’ (s. 467)
Lês it ferhaal fan Idun foar (s. 34 – 45), en freegje de bern it ferhaal ôf te meitsje yn heechút 15 
koarte sinnen, lykas Jari dat docht yn it boek. Wat se ek betinke, it is noait fout, dat is sa moai oan 
kreatyf skriuwen en fantasy. Wa wol it achterôf foarlêze? Binne der hiel ferrassende ferhalen by? 
Grappige? Min of goed ôfrinnende?

SKRIUWE – wedstriid

‘Jim wurde pas wolkom hjitten / by de iisreuzen as jim / in wedstryd tsjin ús winne.’ (s. 111)
Lês it ferhaal oer de wedstriid op s. 110 (‘de middeis stiene se foar / de iishal...’ oant ’e mei s. 122 
‘antwurde Thor. Kom!’ foar as yntroduksje. Nûgje de bern dêrnei út om wurkblêd 3 yn te foljen, en 
har eigen wedstryd tsjin in weardige tsjinstanner te betinken.

TAAL – alliteraasje

‘Tor syn frou Sif lei te sliepen / yn in sidesêft nachthimd.’ (s. 15)
Alliteraasje, ek wol begjinrym of stêfrym neamd, is it brûken fan deselde begjinklanken yn in 
tekst, dy’t dêrtroch fersterke wurde (yn de boppeste sin binne dat Sif, sliepen en sidesêft).
Op wurkblêd 4 steane in oantal sinnen út De Weddenskip. Freegje de learlingen de alliterearjende 
letters te omsirkeljen. Bepraat. Hjirûnder binne de antwurden oanjûn. 

*  Hy stjitte de teannen, wylst / er hâld socht tusken stiennen / om tsjin de steile muorre / op te 
klatterjen en krûpen en / úteinlik de keamer yn te slûpen. (s. 15)

* It ding like ferdikke wol fêstgroeid oan har frissels (s. 16)

25
min

20
min

30
min

30
min
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* Knoopje in keunstich kapsel. (s. 23)
* In machtich moai mokkel (s. 27)
* It wie ûntelber faak weisonken / yn it fleis fan in faaie fijân (s. 34)
* Har hert rûn oer fan hate / om’t har heit fermoarde wie. (s. 45)
*  Hy rûn nei it skip/ en preuvele in spreuk/ wêrtroch’t dat dûbeltearde / as in soepele skûteldoek. 

(s. 50)
* De stilte wie om te snijen en / de skrik sloech Hod om it hert (s. 60)
* Fandalen! Falskerts! Fernielers! (s. 70)
* Silst as in hierrich meunster / tenei op in heuvel libje / mei útsicht op de Hel. (s. 81)
* Pak dan sels dyn pûde mar’, / sei Skrymir suf en op / itselde stuit sliepte er al. (s. 108)

TAAL - riedsels

‘Earste fraach./ Der sitte tsien fisken / yn in stream...’ (s. 62)
Lês de riedsels op side 62 foar yn de groep, en hâld hieltyd op foardat de oplossing jûn wurdt. 
Freegje oan de learlingen oft dy de oplossing witte.
Op side 68 stiet trouwens noch in riedsel: ‘Wa hjitte no Ikol?’ Lês it ferhaal ‘De dea fan Balder’ foar 
(s. 51 - s. 68) en freegje de bern oft se it antwurd witte. 
Dat Dykstra gek is op puzels en riedsels kinst ek weromfine yn oare boeken fan har, lykas 
Wolken fan Wol (op s. 46) en De ring van koning Salomo (side 158 – 160). Helje dy boeken foar de 
aardichheid ris út de biblioteek, foar nóch mear riedsels. Witte de learlingen dêr de oplossing ek 
fan? En kenne se sels ek (grappige) riedsels of riedselboeken? Bepraat.

TEKENJE – ferfiermiddels

‘Wêrom feroarest dy net / yn in fûgel?’ frege Freya. (s. 22)
Yn De Weddenskip komme allerhande fantasyfolle ferfiermiddels foar. Thor hat in bokkewein mei 
twa bokken (s. 27) Freya brûkt in fearrehimd (s. 22) Loki kin stalferwikselje (s. 18/19) Dan ha wy 
noch skip Skidbladnir (s. 50), Odin syn hynder mei acht skonken Sleipnir en everswyn Gullinbursti 
(s. 78)
Freegje de bern it ideale ferfiermiddel ris foar harsels op papier te ûntwerpen, te tekenjen en 
derby de setten hoe’t it ferfiermiddel hjit, wat it allegear kin en wat de ferskillende ûnderdielen 
binne. 
Alles mei. In (fantasy)bist mei ekstra ûnderdielen, in robot of in wûndermasine; neat is te gek.

TEKENJE – Earegalerij

‘Dy wurdt Goadesmid Earste Klas / en kriget in portret yn de / eargalerij fan Walhalla.’ (s. 32)
Loki fertelt de dwergen dat der portretten fan Asen, Wanen en oare pommeranten fan de njoggen 
wrâlden yn in earegalerij fan Walhalla hingje. 
Meitsje mei de hiele groep sa’n earegalerij mei portretten.
Eltse learling siket nei it (foar)lêzen fan De Weddenskip ien personaazje út om te tekenjen. Dat mei 
allinnich in portret wurde, mar ek folút. 
Freegje har earst nei te tinken oer hoe’t dy persoan derút sjocht en oft se ek attributen ha 
(hammer, appels, fearrehimd) dêr’t se better oan te werkennen binnen.
Wa kieze se? Loki sels? In dwerch dy’t smid is? Miskien seegod Njord mei syn skjinne fuotten of 
Idun mei har appels?

30
min

30
min

20
min
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It wurdt noch moaier as de portretten nei ôfrin in tekene / kleure ‘skilderijlist’ krije. Fia it ynternet 
binne tal fan foarbylden te finen. Mar der mei fansels ek fuortdaalk yn sa’n list tekene wurde. 
Googelje mar ris mei de sykwurden ‘kleurplaat fotolijst.’
Fariant: De learlingen tekenje earst sels in list, en dan pas it portret fan harren haadpersoan.

    

TEKENJE / KOLLAAZJE - Frigg praat mei alle wêzens

‘Frigg prate mei (...) bearen, lynksen en wolven / mei earnen, alken en einen, / mei fjoer en wetter/ 
mei beammen en krûd ... (s. 57)
Nina Peckelsen hat prachtige yllustraasjes makke foar it boek, mar dit is in sêne dy’t eins ek freget 
om in yllustraasje.
Lês de passaazje foar dêr’t Frigg yn by alle wêzens delgiet om se te smeekjen har soan Balder gjin 
kwea te dwaan. (s. 57 – 58 earste trije rigels).
Ferdiel de bern dan yn groepkes. Freegje elts groepke om op in A3 in kollaazje te meitsjen fan 
Frigg yn ’e midden, mei om har hinne allerhande bisten, planten en oare wêzens (fjoer, stien, 
sykte). 
Dy wêzens kinne ôfsûnderlik tekene, kleure en útknipt wurde, mar de bern meie ek op de 
kompjûter of yn tiidskriften op ’e syk geane nei besteande biste- en planteplaatsjes en oare 
ôfbyldings. De eftergrûn wurdt yn moaie natoerkleuren skildere foardat de foarmen yn in goede 
komposysje op it papier opplakt wurde. Fansels meie se bêst wat oerinoar hinne falle. 

50
min
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PUZELJE – runen

‘Hy stuts nei it / opsizzen fan runespreuken / it fjoer oan.’ (s. 61)
It runeskrift (koartwei runen) is it âldst bekende skrift dat brûkt waard troch de Germaanske 
folken fan sa’n bytsje de tredde iuw ôf. It rune-alfabet wurdt ‘Futhark’ neamd, nei de earste seis 
tekens (F-U-TH-A-R-K.). Op s. 81 fan it boek hat yllustrator Peckelsen dy earste seis tekens lêsber 
werjûn, mar net alle runen ha yn werklikheid in dúdlike wjergader yn ús abee. Kinst runen lykwols 
wol moai brûke as ‘geheimtaal’.
Kinne de learlingen opskriuwe watfoar runewurden op wurkblêd 5 steane? En ek har eigen 
namme yn runen skriuwe?

PUZELJE – wurdsiker

Op wurkblêd 6 stiet in wurdsiker mei wurden út De Weddenskip. Om efkes lekker te puzeljen!

FOARDRAGE - Spoken Word

‘De grutste smjunt / fan de goadewrâld / wie ligende, listige Loki’ (s. 15)
Lida Dykstra hat grutte parten fan it boek skreaun yn in smelle kolom mei sinnen dy’t opknipt 
binne, sadat it as poëzy lêst. En poëzy kin ek foardroegen wurde as ‘Spoken Word’. 
Bepraat mei de bern wat Spoken Word is, en besjoch in filmke wêryn’t dat dúdlik wurdt, bygelyks 
De Onzichtbaarheid Der Dingen | Roziena Salihu | Spoken Agency | LVB Kenniscentrum - YouTube
Freegje de bern dan it foardragen/foarlêzen fan s. 15 en 16 fan it boek ta te rieden, en aanst út 
te fieren mei de technyk fan Spoken Word. Dus net te fluch, yn in moai ritme, mei oandacht foar 
hoe’t de wurden inoar fersterkje. 
Wa’t De Weddenskip mei in moaie ritmyk lêst, deklamearret of ‘sjongseit’ hat noch mear plezier 
fan it ferhaal. 

20
min

20
min

40
min

https://www.youtube.com/watch?v=f9JvSxwXw8c
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TOANIEL – toaniellêze

Freegje de bern yn twatallen de toanieltekst op wurkblêd 7 ta te rieden troch earst de rollen te 
ferdielen (Freyr en Skirnir), en dan de tekst goed troch te lêzen. Sy hoege de tekst perfoarst net 
út de holle te learen, it is de bedoeling dat se 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 fliberige 
toverstôk, op side 76 - 85, 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.

MUZYK – skriuw in somber dwergeliet

‘Op de mjitte fan in somber / dwergelietsje dat er núndere/ hold er itselde ritme oan.’ (s. 74)
Freegje de bern yn groepkes fan twa in supersomber dwergelietsje te betinken. It hoecht net lang 
te wêzen, seis of acht rigels is al goed.
Stappen:
- Betink earst wêr’t it lietsje oer gean moat.
- Skriuw dan in feltsje papier fol mei rymwurden.
- Skriuw sinnen. Tink ek oan it ritme.
Wat helpe kin, is in nije tekst te meitsjen op in oar (berne)liet dat se kenne, bygelyks It feintsje fan 
Menaam of Poesje Mauw.
En dêrnei oaninoar foarlêze en sjonge, fansels. Dat wurdt laitsjen!

SPULTSJE – wa is dit?

‘Ik haw him nea moete, / mar ik soe him werkenne / oan in ear, in each of in hier.’ (s. 92). 
Nim de proef op de som yn ’e groep. 
Meitsje op in geheim plakje in foto fan eltse learling, mar allinnich fan in detail lykas in noas, in 
ear, in each, in finger of it hier. 
Lit de foto’s op it digiboerd sjen, en freegje de bern op te skriuwen fan wa’t dat ûnderdiel is. Wa 
hat it measte each foar details?
Bepraat dêrnei dat it sa moai is, dat alle minsken ferskillend binne. Ha de bern oait sjoen hoe moai 
oft eagen binne? Hoefolle ferskillende kleuren hier en hûd der binne? Elk is prachtich en unyk!

45
min

30
min

30
min

20
min
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WURKBLÊD 1A – DE WEDDENSKIP
SKRIUWE

1. Namme fan it personaazje:

 2. It personaazje is in minske, god of bist:

 3. Leeftyd:

 4. Wat is bysûnder oan it uterlik fan dyn personaazje?

 5. Wat kin dyn personaazje goed?

 6. Wat kin dyn personaazje hielendal net goed?

 7. Wa is de grutste freon fan dyn personaazje?

 8. En wa syn grutste fijân?

 9. Wêr is dyn personaazje hiel bang fan?

10. Wat fyn dyn personaazje it aldermoaist om te dwaan?

Personaazje ûntwerpe
(Tekenje hjir in portret fan dyn personaazje)



WURKBLÊD 1B – DE WEDDENSKIP
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Titel ferhaal:  

Auteur (dyn namme):  

1. Beskriuw in moai plak, yn ’e sfear fan De Weddenskip. In doarpsplein? In bosk? In paleis? 

2. Dyn personaazje komt dêr ien tsjin. Beskriuw dy moeting. 

3. De oare persoan hat in grut probleem. Fertel wat dat probleem is. 

4. Dyn haadpersoan wit ried. Tegearre losse se it probleem hiel tûk op! Fertel hoe.

SKRIUWE

Ferhaal betinke



WURKBLÊD 2 –  DE WEDDENSKIP 
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Fryske siswizen

SKRIUWE

Skriuw ûnder de tsien Fryske siswizen wat se betsjutte.

As it net kin sa’t in moat, moat it sa’t it kin. 

Dy’t it earst yn ’e roef komt, hat kâns fan plak. 

Nei hiel wat fiven en seizen slagge it. 

Hy is min as pompswetter. 

No ha wy de rapen gear. 

Hy is net foar ien gat te fangen. 

Mei lead yn ’e skuon bringt er it boadskip oer. 

Dat is in wierheid as in ko. 

Hy stiet mei de mûle fol tosken. 

Hy moat gatten ticht prate foardat... 
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WURKBLÊD 3 – DE WEDDENSKIP
SKRIUWE

Myn namme is 

Ik bin hiel goed yn
 

(It mei ek wat hiel geks wêze of fantastysk, lykas iisko’s ite, op in draak fleane of op ’e hannen rinne)

Dus  wurdt in ûnderwerp fan myn wedstriid. 

Myn tsjinstanner by de wedstriid is

(Mei ek in fantasyfiguer wêze)

Hoe ferrint de wedstriid?

Wêrtroch hasto it dreech? 

Wêrtroch drigest te ferliezen? 

Troch watfoar handige trúk winsto dochs?

Wa is it publyk?

Wat is de priis?

Skriuw oer in wedstriid
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WURKBLÊD 4 – DE WEDDENSKIP

Omsirkelje yn ûndersteande sinnen de letters dy’t alliterearje, dus mei deselde klank/letter begjinne.

Foarbyld:
Hy smiet in swynshûd / yn it smidsfjoer en struide / der klompkes goud oerhinne.

TAAL

Alliteraasje

It wie ûntelber faak weisonken
yn it fleis fan in faaie fijân.

Hy rûn nei it skip
en preuvele in spreuk

wêrtroch’t dat dûbeltearde
as in soepele skûteldoek.

Har hert rûn oer fan hate
om’t har heit fermoarde wie. 

Silst as in hierrich meunster
Tenei op in heuvel libje
Mei útsicht op de Hel.

De stilte wie om te snijen en
de skrik sloech Hod om it hert.

Fandalen! Falskerts! Fernielers! 

‘Pak dan sels dyn pûde mar’, 
sei Skrymir suf en op

itselde stuit sliepte er al. 

Hy stjitte de teannen, wylst
er hâld socht tusken stiennen

om tsjin de steile muorre
op te klatterjen en krûpen en

úteinlik de keamer yn te slûpen. 
It ding like ferdikke wol

fêstgroeid oan har frissels. 

In machtich moai mokkel.

Knoopje in keunstich kapsel. 



WURKBLÊD 5 – DE WEDDENSKIP
PUZELJE
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Hjir is in oersjocht fan runen, mei de letters dy’t derby hearre. 
Foar de c, q, v, x, y en z is gjin rune, de letterkombinaasjes th, ei en ng ha dan wol wer in eigen teken.

Untsiferje ris de folgjende sin en jou der dan antwurd op yn it runeskrift:

Hjir stiet:

Antwurd:

Skriuw ek ris dyn foar- en achternamme yn runen.

  

Runen

AS de Edda ferfilme 
waard, watfoar rol 
soest dan ha wolle?

f

h

t

u

n

b

th

i

e

a

j

m

r

ei

l

k

p

ng

g

z

d

w

s

o

f

t

u

b

q

e

a

m

r

l

k g

d

w

h n i j y p z s

o



WURKBLÊD 6 –  DE WEDDENSKIP 
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Wurdsiker

SKRIUWE

I N N N D R A G D I M Y

O T E A D N E N U R G M

L R S N R D K S K G J F

A O A R A E O M D Ö R Y

T D K M U W R R L E O G

F I D I P B A L Y T L U

E N D E N S N A O H T N

L D L H I I G I G I H G

N R A L R Y A J L A O N

R O K E I I R A J L R I

E J S H G G I R F F U R

B N I D A V E L L I R G

ASEN
BERNLEF
DRAUPNIR
EDDA
EGIL
FREYA
FRIGG
GULLINBURSTI
GUNGNIR
HELHEIM
JARI
JARL
LOKI

MIDGARD
MJÖLLNIR
NIDAVELLIR
NJORD
ODIN
RAGNAROK
RUNEN
SKALD
THIALFI
THOR
WANEN
YGGDRASIL

Streekje de wurden út ’e puzel troch. De letters dy’t oerbliuwe foarmje de oplossing.

Oplossing:



LESBRIEF De Weddenskip, Lida Dykstra 20

WURKBLÊD 7 – DE WEDDENSKIP
TOANIEL

Twa rollen, foar god Freyr en syn betsjinner Skirnir (s. 77 en 78)

Skirnir: Bist nochal stil de lêste tiid. Skeelt der wat oan? Hast wat ûnder de lea?

 Freyr: (Segrinich) Neu!

Skrinir: Sil ik in bad folrinne litte?

 Freyr: (Sjocht noch segriniger en draait him om).

S.: Sis, ast de mûle net iependochst, wit ik net hoe’t ik dy helpe kin!

 F.: Bemuoi dy mei dyn eigen saken!

S.: Myn bêste freon is ien fan myn belangrykste saken. Fertel my hoe’t ik dy helpe kin.

 F.: (Suchtet djip) Der is in faam...

S.: (Knikt) Gean troch.

 F.:  Moaier as de goadin Idun. Wite earmen, reade lippen en akkeswart hier oan ’e ankels ta. 
Har en har allinnich wol ik ha.

S.:  Wat let dy? Smyt in seal op Gullinbursti en ryd derhinne. Flústerje moaie praatsjes yn har ear,  
oer ivich en altyd en al dy oare kletskoek dy’t froulju hearre wolle.

 F.:  Hat gjin sin. Sy is de dochter fan in reus. Har heit wol nea lije dat sy ferkearing mei in 
lytsenien hat. (Draait him om). Lit my hjir mar sitte. Ik drûgje fansels op ta in protsje 
bonken en fel en dan kinst my fuortkinkelje.

S.:  Do earme siel. Wat is dat dochs mei goaden dat altyd jim betsjinners de kastanjes út it fjoer helje 
moatte. Jou my Gullinbursti mar mei.  
Ik jei op it swyn nei Jotunheim oer alle hindernissen hinne en freegje út namme fan dy dy 
reuzefaam om har hân.

 F.: Wolst dat echt dwaan?

S.: Oars sei ik it net.

Toaniellêze
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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 op AVI-nivo 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. Dykstra hat û.o. twa kear de Simke 
Kloostermanpriis wûn. Fan 2015 ôf is sy Skoalskriuwer. 
Yn 2020, 2021 en 2022 hat se Berneboeke-ambassadeur fan 
Fryslân west.
Foar mear ynformaasje: www.lidadijkstra.nl

Oare boeken foar de boppebou fan Lida Dykstra:

1994 Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid, Afûk
1996 De skat fan Jonker Jan, Afûk
1999 Gefaar foar graaf Max, Afûk
2000 Wolken fan wol, Bornmeer
2005 Lederwyntsje, bern mei krêften, Bornmeer
2007 Spegelspreuk, Bornmeer
2016 Wenje yn in skilderij, Wijdemeer
2017 De huodsjes fan Mata-Hari, Wijdemeer
2019 It Spûkskip, Afûk

OER 

LIDA DYKSTRA

SEIS FRAGEN FOAR LIDA DYKSTRA

Lida bewurket graach âlde ferhalen. Wêrom fine jo dat 
sa leuk?

Faak reitsje âlde mearkes, sêgen, bibelske of mytologyske 
ferhalen wat fergetten, wylst se prachtich binne en in 
soad wiisheid befetsje. Dy ferhalen binne soms wol 
dreech te begripen. Ik fyn it in útdaging om sokke âlde 
ferhalen as útgongspunt te brûken foar in begryplik, 
spannend nij ferhaal, lykas ik dien ha yn De Weddenskip, 
mar ek yn Wolken fan Wol, Het beest met de kracht van 
tien paarden, De ring van koning Salomo en Schaduw van 
Toet. Myn boeken binne net allinnich mar werfertellings, 
want ik betink der in hiel soad nije saken, ferhaallinen en 
personaazjes by om it moaier en ynteressanter te meitsjen.

Kinne jo wat fertelle oer it boek, dat net ien wit?

Haha, ik stopje wol faker dingen yn myn boeken, dy’t 
net ien wit, behalve ik. Yn dit boek lit ik Ikol op s. 68 
spinne mei in spinstientsje. Dat is in gewichtsje fan bakt 
ierdewurk dat iuwen lyn brûkt waard by it wol spinnen 

http://www.lidadijkstra.nl


LESBRIEF De Weddenskip, Lida Dykstra 22

mei de hân. Yn de tekst stiet: ‘Se liet har spinstientsje wer 
fleurich oan it stokje draaie.’ 
Op de foto sjochst myn eigen spinstientsje. It is mar twa 
sintimeter grut. Ik ha it oait yn myn eigen tún yn ’e grûn fûn. 
In lytse boaiemfynst, dus. Omdat ik dat spinstientsje sa’n 
aardichheid fyn, ha ik it yn myn boek in plakje jûn.

Meie jo de tekeners fan jo boeken sels útsykje?

Meastal giet de kar fan de yllustrator yn oerlis mei de 
útjouwer. By De Weddenskip ha ik Nina Peckelsen foarsteld, 
en de Afûk fûn dat fuortdaalk in goed idee, en hat har frege 
om de tekeningen te meitsjen.

Wat fine jo sels it moaiste ferhaal út it boek De 
Weddenskip?

It is altyd dreech ien ferhaal te kiezen. Alle ferhalen binne 
oars. Ik bin wol wiis mei hoe’t De dea fan Balder útfallen is, 

mar fyn de ferkiezing fan de man mei de moaiste fuotten 
ek wol hiel grappich. Ik wol graach dat yn myn boeken in 
lykwicht sit tusken earnst en humor, en dat is diskear ek 
wol wer slagge, fyn ik. 

Binne jo ek alwer mei in nij boek dwaande?

Om’t ik op ‘t heden Berneboeke-ambassadeur bin, ha ik 
net in hiel soad tiid om te skriuwen. Mar lytsere putsjes, 
lykas in Gouden Boekje oer Sipke Pipermûs, kin maklik 
tuskentroch. De fiifde is krekt út, de seisde ferskynt takom 
jier.

Wat binne jo trije leafste berneboeken op de hiele 
wrâld, dy’t jo net sels skreaun ha?

Ik gean foar trije klassikers: Tutte mei de linten fan Diet 
Huber, Winnie de Poeh fan A.A. Milne en Alice in Wonderland 
fan Lewis Carroll. 

Spinstientsje


