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OER IT BOEK
It boek Hero spilet yn de hongerwinter (1944) fan de twadde 
Wrâldoarloch. It Joadske jonkje Izaak fan 8 moat ûnderdûke 
op in pleats yn it noarden fan Fryslân. Koerierster Els bringt 
him dêr op ’e fyts hinne. Ek al is syn nije húshâlding, dêr’t 
er Jan neamd wurdt foar syn feilichheid, aardich, yn it 
begjin fielt er him iensum. Mei troch de bisten op de pleats, 
benammen de prachtige hynst Hero, feroaret dat. Mar dan 
nimme de Dútsers flak foar de befrijing Hero mei. Izaak syn 
freon Gabe, in jonge fan 16 dy’t ek ûnderdûker is, beslút mei 
te gean. Izaak sit yn grutte spanning oft er Gabe en Hero 
oait noch werom sjen sil.  
 
Der sitte twa fersys fan it ferhaal yn it boek. Foaryn fynt de 
lêzer de Fryske oersetting troch Martsje de Jong (73 siden, 
wyt papier), dêrnei de oarspronklike Ingelske tekst (70 
siden, brutsen wyt papier). It boek is dêrom tige geskikt 
foar twa- of trijetalich ûnderwiis. 
It gronologysk opboude ferhaal is yndield yn 12 koarte 
haadstikken, mei titels dy’t de ynhâld al aardich 
fuortjouwe. Spitigernôch ûntbrekt in ynhâldsopjefte.  
Der steane gjin yllustraasjes yn it boek.  
De fertelde tiid is njoggen moannen; fan oktober 1944 
oant in moanne nei de befrijing. Behalve dat it in spannend 
oarlochsaventoer is, behannelet Hero ek tema’s as 
dapperheid, freonskip en fearkrêft. 

Hero
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De skriuwstyl fan Attema is tige sintúchlik, sjoch mar 
ris nei sinnen as: ‘Bûten pipen remmen. ‘(s. 7), ‘Hy fielde 
it kâlde metaal fan it hynder yn syn linkerhân.’ (s. 8), ‘In 
donkerblauwe stjer wie sichtber op de ferblikte blauwe stof.’ 
(s. 16) of ‘De grûn trille doe’t de legerwein foarbyried.’ (s. 23).  
Yn it neiwurd fertelt skriuwer Attema dat se in man dy’t 
Jan de Vries hjit ynterviewd hat oer syn ûnderfinings as 
jonge jonge yn ’e oarloch op in pleats yn Fryslân. Dat is 
te fernimmen oan moaie details dy’t se beskriuwt, lykas 
it meitsjen fan sommen op röntgenpapier út in sikehûs, 
it skûljen nei it loftalarm en it útdielen fan sûkelade en 
kaugom troch de Kanadezen. 

YNSPIRAASJE FOAR IT BOEK 

It boek is basearre op in wierbard ferhaal, oer in Frysk 
hynder dat Held 140 hjitte. 
Skriuwer Martha Attema krige yn it jier 2000 wat 
kranteknipsels fan har heit oer har âldomke Jan Hoogterp 
út Dearsum. Se lies hoe’t Hoogterp in ferneamd fokker 
fan Fryske hynders wie. Syn stamboekhynst Held wie 
in prachtich, sterk hynder en aardich bekend. Doe’t de 
Dútsers yn de oarloch hearden fan dat hynder, woene 
se it ha. Mar Hoogterp ferburch Held alle kearen as se 
delkamen. Oan ’e ein fan de oarloch rûn it dochs noch mis. 
De Dútsers kamen ûnferwachts del en namen de hynst 
mei.  
De 17-jierrige Andries Hofstee, boerehelp en fersoarger fan 
Held, brocht in wein fol flechte Dútsers, wapens en iten nei 
Noard-Hollân mei Held derfoar, mar op in stuit slagge it 
him dochs om mei Held nei Fryslân werom te flechtsjen. It 
duorre in moanne, mar doe dûkten se wer op by de pleats.  
Nei de oarloch is Andries nei Australië emigrearre. Dêr 
ferstoar er yn 1991. 
Oan har âldomke Jan Hoogterp droech Attema it boek op.  
Saakje van der Meulen-de Roo, in freondinne fan de 
skriuwer, trune har oan om it Ingelske boek nei de Fryske 
útjouwerij Afûk te stjoeren. Dy fûn in Fryske oersetting in 
goed idee. 

BOEKOMSLACH

Utjouwer Afûk en foarmjouwer Mark van Houten woene 
graach in moai, Frysk stamboekhynder op it omslach 
fan it boek ha. Fia it KFPS (Koninklijk Friesch Paarden-
Stamboek) kamen se yn kontakt met fotograaf Johanna 
Faber. Sy hie yn har argyf in foto fan it hynder Wytse 462, 
dy’t hiel geskikt wie. Tafallich wie hynst Wytse ek noch in 
ôfstammeling fan Held 140, koe it noch moaier?

PERSONAAZJES

Der komme nochal wat minsken (en bisten) yn it boek foar. 
Hjirûnder steane de nammen allegear op in rychje.  
It giet om:  

Eigen famylje
• Heit
• Mem
• Sarah (12)
• Izaak / Jan de Vries (8½ ) 

Mefrou Waterman 

Els (koerierster)

Nije famylje
• muoike Anna
• omke Piet
• Gabe (16) (ûnderdûkte 

Joadske jonge)
• Annie (6) (ûnderdûkt 

Joadsk famke)

• Katten Moarke en 
Prinses, hûn Bijke

• Fryske hynders Hero, 
Marijke, Clasina en fôltsje 
Hera

Arbeidersfamylje
• Albert Adema
• Nel Adema
• Harm (sa. 11)
• Elizabeth (sa. 10)
• Mien
• Jaap (8)
• Klaas en Durk (twilling, 

6 jier) 

GEARFETTING
Yn ’e winter fan 1944, dy’t ek wol de hongerwinter fan de 
Twadde Wrâldoarloch neamd wurdt, sit de achtjierrige 
Joadske Izaak mei syn mem ûnderdûkt yn Amsterdam by 
mefrou Waterman. Syn heit en suske Sarah binne earne 
oars bedarre.  
As de situaasje te gefaarlik wurdt, beslute de folwoeksenen 
dat Izaak nei Fryslân moat. Els, in jonge frou, bringt him 
efterop de fyts fan Amsterdam nei in pleats yn ‘e omkriten 
fan Dokkum, in tocht dy’t net sûnder gefaar is, om’t se 
ûnderweis Dútsers tsjinkomme. Izaak kriget te hearren dat 
er tenei Jan neamd wurde sil, en as harren neefke by in 
Fryske húshâlding wenje moat oant de oarloch foarby is. 
Earst moat er wakker wenne op de pleats fan muoike Anna 
en omke Piet, dy’t noch twa ûnderdûkers, Gabe fan 16 en 
Annie fan 6, ûnderdak biede. Mar stadichoan fynt er syn 
draai, ek troch de bisten op ’e pleats dêr’t er fan hâldt. 
Behalve trije katten hat Izaak (no Jan neamd) ek och sa’n 
aardichheid oan de trije Fryske hynders. It moaiste fynt er 
Hero, in sterke hynst. 
Izaak giet nei it doarpsskoaltsje en went dêr gau, ek troch 
help fan de bern fan de grutte arbeidershúshâlding. Hy 
kriget ynstruksjes wat er dwaan moat as de Dútsers op it 
hiem komme: dan moat er yn Hero syn trôch ( = foerbak) 
krûpe, en deastil ôfwachtsje ûnder in laach hea. 
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De tiid ferrint. Se belibje eangstige mominten as der in bom 
flakby skoalle delkomt, mar as it friest, ha se ek in soad 
wille op it iis. Izaak leart reedriden. Omke Piet slacht Hero 
foar de belslide en Izaak mei sels efkes menne. 
Mar yn febrewaris 1945 heart Izaak op skoalle dat der in 
razzia komme sil. Hy fljocht nei hûs om it te fertellen, en 
heart dat de Dútsers, behalve dat se Joaden fine wolle, 
ek belang ha by hynders. Dus Hero is ek yn gefaar. Gabe 
en Izaak beslute op Hero út te naaien. It slagget harren de 
hynst efter de seedyk te ferstopjen oant it wer feilich is. 
Mar in pear moannen letter giet it dochs mis. It is oan de 
ein fan ’e oarloch. Unferwachts ride Dútske motoaren it 
hiem op, en net ien kin mear flechtsje. Izaak wol Hero net 
yn de steek litte, mar omdat er dêr himsels ek mei yn gefaar 
bringt, slacht Gabe him bûten westen mei in boarstel, 
om him yn de trôch ferstopje te kinnen. De Dútsers, dy’t 
aardich yn panyk binne omdat de alliearden flakby binne, 
wolle Hero en ien merje meinimme. Gabe wol Hero net 
allinnich litte. Hy biedt oan om mei te gean.  
In wein fol Dútsers ferdwynt út it sicht mei de twa Fryske 
hynders derfoar én Gabe. De famyljes binne ferslein en sitte 
tige oer Gabe yn. 
Dan folget de befrijing. De Kanadezen rôlje op tanks it 
doarp yn, en elk fiert feest. Izaak freget him ôf hoe’t it mei 
syn mem, heit en suske wêze sil.  
Dan ynienen, op in moaie jûn yn juny, heart Izaak bûten it 
lûd fan hoeven. De oaren komme op syn razen ôf en it is ien 
en al emoasjes, want Gabe en Hero binnen werom! En dat 
is noch net alles, want in pear dagen letter komt Izaak syn 
mem, tige meager en ferâldere, op in fyts de reed del. As se 
wer in bytsje op krêften is, fertelt se dat heit en Sarah nei in 
kamp ferfierd binne. Mem hat hope dat se gau werom wêze 
sille. Izaak moat wer mei mem nei Amsterdam. Dêr hat se 
in lyts flatsje fûn. It falt him swier Fryslân te ferlitten. Syn 
Fryske famylje biedt oan dat er altyd weromkomme mei. 
‘Ik kin fan ’t simmer wol wat help brûke,’ seit omke Piet. As 
Izaak him efterop de fyts noch ien kear omkeart, sjocht er 
syn helden Gabe en Hero. Oft Izaak syn heit en suske oait 
weromsjen sil, lit it boek iepen oan ’e ein.  

(FOAR)LÊZE
Bern fan in jier of 9 ôf sille it boek sels lêze kinne. Foarlêze 
kin fansels ek, mar wol foar deselde doelgroep. It boek 
wurdt fanwege de ynhâld net oanret oan te jonge bern.  
Yn likernôch 8 foarlêssessys is it boek út te lêzen. It is goed 
om nei it foarlêzen tiid út te lûken foar in neipetear mei de 
bern, om it ferhaal yn in perspektyf te pleatsen. 

• Wat witte se fan de Twadde Wrâldoarloch? 
• Witte se wat de oarloch foar minsken yn Fryslân 

betsjutten hat? 
• Wat betsjutte drege wurden lykas razzia, Chanoeka of 

alliearden? 

As de learkrêft net it hiele boek foarlêze wol, kin er de 
earste 4 of 5 haadstikken dwaan, sadat de bern nijsgjirrich 
wurde sels fierder te lêzen. 

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 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. 
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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.

PRATE – rûntepetear

Bepraat mei de bern in oantal ferskillende passaazjes út it boek, bygelyks:
1.  ‘Yn it flauwe middeisljocht krûpten Izaak en syn mem dêrachter, troch in gat yn ’e muorre, yn har 

geheime ferstopplak.’ (s. 8)
• Tink dy ris yn datst dy ferstopje moast, op in plak dêr’t net ien dy fine kin. Wêr soest 

hinnegean? 
• Is der sa’n plak yn jim eigen hûs? Of is der sa’n plak te meitsjen yn jim eigen hûs? 
• Der wiene ek ûnderdûkers dy’t yn in hol of hutte yn de frije natuer oerlibben. Soesto sa’n plak 

foar dysels yn de frije natuer witte of meitsje kinne?
• Ek Anne Frank siet mei har heit, mem, suske en noch mear minsken foar twa jier ûnderdûkt. 

Wat witst oer Anne Frank? 

2. ‘Krijst ek in nije namme.’ Mem har stim wie sacht no.’ (s. 14)
• Wêrom moat Izaak in nije namme ha yn Fryslân?
• Izaak is in namme dy’t tsjut op in Joadske komôf. Kinne de bern mear joadske nammen 

betinke? Yn ’e bibel steane in hiel soad.
• Wat soene typysk Fryske nammen west ha yn 1944?
• Skriuw ris al dyn offisjele foarnammen op. Witst de oarsprong fan dyn namme(n)? Witst ek 

wêrom’t dyn âlders krekt foar dy namme(n) keazen ha? 

30
min
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3. ‘De oare moarns betiid stoppe Izaak syn hynder en wein yn de ûnderste rjochterbûse fan syn jas’ 
(s. 16) 
Izaak syn leafste boartersguod is in izeren hynder-en-wein. Dat nimt er mei nei Fryslân. It past 
yn syn bûse.

• Wat is dyn leafste boartersguod?
• Asto ien stik boartersguod meinimme mochtst, dat yn dyn bûse paste, wat soe dat dan 

wurde?
• Asto hielendal gjin boartersguod út de winkel hiest, wêr soest dan mei boartsje?
• Bern yn earmere lannen meitsje soms sels boartersguod, bygelyks fan blik.
• Wat soesto sels meitsje kinne, tinkst?
• Kinst ek boartsje mei dingen dy’tst yn de natuer fynst?
• Ast hielendal gjin boartersguod by dy hast, kinst dan noch boartsje? Hoe?

LÊZE – sintugen

‘Wroem! Wroem! It lûd fan motoaren helle de acht jier âlde Izaak mei in skok út syn fantasywrâld.’  
(s. 7) 
De skriuwer bringt sfear yn it ferhaal troch sintúchlike waarnimmings yn it boek te beskriuwen. 
Dat is wat de haadpersoan en oare personaazjes sjogge, hearre, fiele, rûke (en eventueel priuwe). 
Bepraat mei de groep wat sintúchlike waarnimmings binne. Lês dan it begjin fan it boek foar, oant 
‘Noch net. Mem har stim wie hiel sacht.’ op side 9.  
Freegje de bern alle kearen as se in sintúchlike waarnimming hearre, har finger op te stekken.  
Bepraat elke kear wat dy waarnimming dan is. (Foarbylden: it lûd fan motoaren, bûten pipen 
remmen, sa stil as er koe, mem die sûnder lûd te meitsjen, fûl op de foardoar kloppe, fuotstappen, 
kreakjend, flauwe middeisljocht, fûn dat de amer stonk, stiif om him hinne, fielde it kâlde metaal, 
rûkte har waarme hûd, hearde de doar iepengean, wite streep ljocht, stim wie hiel sacht.’)

20
min
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LÊZE – koerierster

Se wisten allegear dat dy frou in boadskipper wie, in 
koerierster. (s. 46) 
Foar it boek Het meisje met de rode paraplu, Wijdemeer 
& Aed Levwerd 2015, skreau Mindert Wijnstra it koarte 
ferhaal Sjoukje Oldehove, koerierster foar it ferset, 
ynspirearre troch it stânbyld Koerierster yn de Prinsetún. 
It fertelt it tige spannende aventoer fan in jonge frou dy’t 
dwers troch it besette Fryslân hinne fytst (op de dei dat 
der in Alvestêdetocht ferriden wurdt) om in revolver nei 
in fersetsgroep te bringen. It foarlêzen nimt likernôch  
5 minuten yn beslach. 
As oanfolling op Hero is it tige de muoite wurdich dit 
ferhaal foar te lêzen yn it ramt fan it tema Twadde 
Wrâldoarloch. Bepraat nei ôfrin mei de learlingen.

LÊZE EN SKRIUWE – spannende passaazjes

‘It lûd fan swiere fuotstappen op ’e trep makke dat Izaak begûn te triljen. (s. 9)  
Yn it boek steane ferskate tige spannende stikken. As lêzer hâldst hast de siken yn, sa libbest mei 
Izaak en de oaren mei.
Lês de folgjende trije passaazjes yn it boek nochris lûdop oan de learlingen foar, en bepraat nei 
eltse passaazje hieltyd mei de bern wat dy no krekt sa spannend makket. Watfoar techniken past 
de skriuwer ta om ús sa meilibje te litten?

A. Hússiking 
s. 8 en 9 fan ‘Mem luts him by har op it matras’ oant ‘e mei ‘Ien die de laden fan it dressoir...’.

B. Soldaten! 
s. 22 en 23 fan ‘Ynienen stie de fyts stil’ oant ‘De grûn trille doe’t de legerwein foarbyried.’

C. Ferdwaalde bom 
s. 39 en 40 fan ‘Allegear ûnder it finsterbank.’ oant ’e mei ‘It gebou soe ynstoarte en dan soe...’. 

Freegje de bern sels ek ris in spannende passaazje fan maksimaal 10 rigels te skriuwen en ek te 
tinken oan: wat sjocht, heart, rûkt en/of fielt myn haadpersoan? 
Se kinne kieze út ien fan de haadpersoanen hjirûnder, mar se meie sels ek bêst in haadpersoan 
betinke.
1. In jonkje rint yn in ferlitten hûs in kelder yn. Ynienen falt de doar efter him yn it slot.
2. In einepykje kin noch net sa goed swimme. Ynienen dûkt in krokodil efter him op. 
3. In famke kin net sliepe fanwege de rare lûden op ’e souder. Se giet op ûndersyk út.
4. Twa mannen moatte in bom ûnskealik meitsje. Op it klokje, dat weromtelt, sjogge se dat se 

noch mar fiif minuten hawwe.
5. In aliën is mei syn fleanende skûtel yn dyn doarp delstoart. Hy is deabenaud. Wa helpt him?

30
min

15
min
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SKRIUWE – ynterview mei Izaak

‘Och do earm stumper,’ song de frou ‘Gjin wûnder datst net praatst en net ite kinst.’ (s. 24) 
Om Izaak oan it praten te krijen, binne de bern no efkes sjoernalist. Freegje harren earst allegear 
om fiif fragen op te skriuwen dy’t se Izaak freegje wolle soene oer syn libben en eangst. Graach 
minstens fiif rigels tuskenromte tusken alle fragen. 
Klear? Dan jout elk bern syn briefke mei fragen oan syn buorman. Dy is no efkes Izaak, en betinkt 
de antwurden en skriuwt se ûnder de fragen yn in oare kleur pinne of stift. Beprate mei de hiele 
groep nei ôfrin.

SKRIUWE – brief fan Izaak

‘Harren fytstassen sieten fol mei iten om mei te nimmen nei it lytse flatsje dat mem foar har beiden 
fûn hie foardat se nei de pleats kaam.’ (s. 72) 
Oan ’e ein fan it boek giet Izaak wer nei Amsterdam mei syn mem. Hoe soe it him yn de haadstêd 
fergean? 
Freegje de bern yn de hûd fan Izaak te krûpen, en in brief oan omke Piet en muoike Anne te 
skriuwen om te freegjen oftst se dy simmer in wike útfanhûs komme meie. 
Yn de brief stiet:
• hoe’t it is om yn it nije flatsje te wenjen.
• oft heit en Sarah werom kommen binne (en wannear en hoe)
• oft Izaak nije freonen krigen hat.
• hoe’t Amsterdam der útsjocht, flak nei de oarloch.
En fierder alles wat de learling mar kwyt wol. Soene guon bern harren brief foarlêze wolle?

TEKENJE – yllustraasje

‘Soms rûnen Jaap en Izaak mei Bijke troch it lân.’ (s. 36) 
Dit boek hat gjin yllustraasjes, mar de skriuwer beskriuwt dingen sa byldzjend, dat de bern it 
aventoer sa goed foar harren sjen kinne, dat se sels wol in yllustraasje meitsje kinne.
• Fertel de learlingen wat de bedoeling is. De bern sille aanst sels in yllustraasje meitsje by in 

boekfragmint.
• Tarieding: Yn it fragmint wurdt it begryp ‘greidefûgels’ neamd. Freegje de bern oft se witte 

hokker fûgels dat binne, wêrom’t dy sa hjitte en skriuw de Fryske nammen dy’t se miskien 
kenne (ljip, skries, strânljip) en de nammen dy’t se opsykje meie (tsjirk, ljurk, wylp, hoants, 
snip) op it boerd. Freegje de bern plaatsjes fan dy fûgels út te printsjen, en in kollaazje/ 
presintaasje te meitsjen. 
Bepraat ek wat in pleats en in terp binne.

• Lês dan de folgjende passaazje oan de bern foar, dêr’t se nei ôfrin ien sêne út kieze om te 
tekenjen. Fertel dat gomje net hoecht, dat dit in skets is en in flaterke gjin probleem is.

‘De pleats stie hielendal op ’e romte en wie boud op in heuvel dy’t troch minsken makke wie: in terp. 
In brede grêft lei om de pleats hinne. Soms rûnen Jaap en Izaak mei Bijke troch it lân. Jaap wist de 
nammen fan alle greidefûgels. 
Se klommen by de dyk omheech en rûnen der boppe-op. (...) Doe’t se boppe op de dyk stienen, 
koe Izaak de echte seedyk fierderop lizzen sjen. Ferspraat tusken de beide diken leinen 
buorkerijgebouwen. (...) It lân wie sa plat dat er yn de fierte in soad doarpen en stedsjes lizzen sjen 
koe. Yn it súdwesten seach er tuorren, fabryksskoarstiennen en de wynmolen dy’t it graan mealde 
foar de stêd Dokkum.’

30
min

30
min

30
min
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Wat soene de bern as yllustrator tekenje wolle?
Suggestjes:
• Izaak en Jaap dy’t mei de hûn troch it lân rinne, en allerhande greidefûgels sjogge.
• De pleats op de terp mei de grêft deromhinne. Hoe sjocht de pleats der út? Is it in kop-hals-

romp of in stjelp? 
• Izaak en Jaap dy’t boppe-op de dyk steane, en wat Izaak allegear oan de hoarizon sjocht. 
Bepraat dêrnei klassikaal wat der noch allegear op sa’n tekening te sjen wêze kin, dat de skriuwer 
net neamd hat. In hikke, beam of hazze? Wolken, sinne of planten yn de sleatswâl? 
Tekenje mar. Lês, wylst de bern tekenje, de passaazje nochris stadich foar.

KLEURJE EN TEKENJE – Frysk hynder

‘Dizze hynders hienen in roetswart fel. Lange moannen hongen har oer de eagen. De spieren yn har 
liven wienen dúdlik sichtber. (s. 32)
Op wurkblêd 1 stiet in kleurplaat fan in Frysk hynder. Freegje de bern der in hoarizon en in moai 
Frysk lânskip efter te tekenjen, mei in pleats, greide, sleatten, fûgels en wolken yn ’e loft, en alles 
wat se mar betinke wolle. Dêrnei kin de plaat kleure wurde. 

TOANIEL – toaniellêze

‘Wy kinne Hero net rêde.’ (s. 48) 
Nûgje de bern út om yn groepkes fan twa de toanieltekst op Wurkblêd 2 ta te rieden troch earst 
de rollen te ferdielen, en dan de tekst goed troch te lêzen. Sy hoege de tekst perfoarst net út de 
holle te learen, it is de bedoeling dat sy it foarlêze kinne.  
Werkenne de bern de tekst trouwens út it boek? Kinne se har de sênes noch te binnen bringe? Lês, 
as dat net sa is, de passaazje op s. 47, 48 en 49 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.

PUZELJE – wurdsiker

Op wurkblêd 3 stiet in wurdsiker mei wurden út it boek Hero. Om efkes lekker te puzeljen!

MAATSKIPPIJ – joadendom

‘Desimber brocht Izaak de fiering fan it ljocht yn it sin, Chanoeka.’ (s. 41) 
Joadske minsken fiere gjin krystfeest lykas kristenen, mar Chanoeka.  
Op wurkblêd 4 steane allerhande wurden dy’t mei de joadske mienskip fan dwaan hawwe.  
Sykje yn groepkes ris út wat de wurden ynhâlde, en skriuw dat op. 

30
min

30
min

20
min

20
min
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MAATSKIPPIJ – ekskurzjes nei oanlieding fan it boek

A. De terp

‘De pleats stie hielendal op ’e romte en wie boud op in heuvel dy’t troch minsken makke wie: in terp.’ 
(s. 36) 
Yn Fryslân lizze noch in lytse tûzen terpen, fan de 6de iuw foar Kr. ôf troch minsken boude hichten 
yn it lânskip om feilich te wêzen foar heech wetter. 
By it ôfgraven fan terpen yn de 19de iuw binne hiel wat keunstskatten fûn. Dy kinne bygelyks 
sjoen wurde yn it Fries Museum.  
Mear oer terpen is te lêzen yn de Kanon fan de Fryske skiednis. In dúdlik filmke jout mear 
ynformaasje Hegebeintum (11en30.nu)
Yn Hegebeintum is in Kennis- en Ynformaasjesintrum, dat ek mei de groep te besykjen is. Foar 
mear ynformaasje: Bezoekerscentrum (hegebeintum.info)

B. Frysk hynder

‘Dizze hynders hienen in roetswart fel. Lange moannen hongen har oer de eagen. De spieren yn har 
liven wienen dúdlik sichtber.’ (s. 31/32)
Ha de bern wolris in Fryske hynder sjoen? Wêre?  
Gean ris op ekskurzje mei de groep nei in stoeterij mei Fryske hynders, lykas Groepsbezoeken - 
Stoeterij Swarte Paert Sa kinne se yn de kunde komme mei Fryske hynders.

C. Fries Verzetsmuseum

‘Ja! Rinne! De soldaten meie ús net sjen! Wy moatte ús ferstopje! Se meitsje ús dea! It is al nei 
spertiid!’ (s. 22)
It Fries Verzetsmuseum  yn Ljouwert fertelt de ferhalen fan minsken dy’t yn de Twadde 
Wrâldoarloch yn Fryslân wennen. Gean op besite yn it museum of besjoch de firtuele toer. Fries 
Verzetsmuseum: Virtuele Tour 
It museum hat ek allerhande spesjale programma’s foar it ûnderwiis:  Fries Verzetsmuseum

1/2
dei

http://www.11en30.nu/de-kanon-finsters/hegebeintum
https://hegebeintum.info/bezoekerscentrum
https://swartepaert.nl/groepsbezoeken/
https://swartepaert.nl/groepsbezoeken/
https://virtueletour.friesverzetsmuseum.nl/
https://virtueletour.friesverzetsmuseum.nl/
https://www.friesverzetsmuseum.nl/onderwijs/primair-onderwijs
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En binne jim dochs yn Ljouwert? Kuierje dan by twa stânbylden del.

A. Stânbyld Frysk Hynder op de Nijstêd yn Ljouwert. It brûnzen byld is troch byldhouwer Auke 
Hettema makke yn 1981, en wie in kado fan Koopmans Meelfabrieken oan de stêd. Op de 
sokkel stiet it folgjende gedicht fan Freark Dam:  
Dagho 
Hoe ooit belaagd, zijn adel bleef bewaard. 
Kracht bleef aan moed en energie gepaard. 
Gij, Fries en vreemdeling, aanschouw dit wonder. 
Die sterke gang, die trouw, die tomeloze vaart.  
De namme Dagho slacht op de Fryske stamboekhynst dy’t model stie foar dit byld, mar it 
gedicht kin likegoed op Hero, de held út it boek fan Attema, slaan. 

B. Stânbyld Koerierster yn de Prinsetún, makke troch keunstneres Tineke Bos yn 1981. It is 
in oantinken oan alle dappere famkes dy’t falske identiteitsbewizen, yllegale kranten of 
wapens smokkelen, sa’t it tekstbuordsje fertelt. Yn dit gefal gong it om in famke dat yn de 
hongerwinter (1944 - 1945) iten nei ûnderdûkers brocht.

NB. Der binne ferskate mooglikheden om learlingen yn de kunde komme te litten mei de Fryske 
taal en kultuer. By de Provinsje Fryslân kin in skoalle subsydzje krije foar in kulturele aktiviteit 
yn groepsferbân yn of bûten de skoalle. Under kultueredukaasje falt ûnder oare in besite oan it 
teäter of museum. Mar tink ek oan bygelyks film, muzyk of literatuer. Aktiviteiten op it mêd fan 
erfgoed, histoarje of natuer binne ek mooglik as der in dúdlike ferbining is mei de Fryske taal en 
kultuer. De kosten foar kultueredukaasje wurde foar 50% subsidiearre. Foar mear ynformaasje: 
Subsydzjeregeling Frysk foar no en letter – Taalplan Frysk 2030

https://taalplan.frl/fryskfoarnoenletter/
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FIERDER LÊZE – oare berneboeken oer de Twadde Wrâldoarloch

De Joaden waarden twongen om byinoar te wenje, sadat it foar de nazys makliker wie om har op te 
spoaren. (s. 10) 
Hero behannelet de Twadde Wrâldoarloch op in wize dy’t foar bern goed te begripen en 
ferwurkjen is. En sa binne der mear berneboeken oer de Twadde Wrâldoarloch tige de muoite 
wurdich, lykas: 
• Annemarie van den Brink & Suzanne Wouda, Oorlog in inkt, Ploegsma, 2020.
• Arend van Dam, Hoe fel de zon ook scheen, Van Holkema en Warendorf, 2020. 
• Anne Frank, Het Achterhuis: dagboekbrieven, uitgeverij Bert Bakker
• Annemiek de Groot e.o., Toen het oorlog was, Gottmer, 2019.
• Martine Letterie, Kinderen met een ster, Leopold, 2016.
• Janny van der Molen, Buiten is het oorlog, Ploegsma, 2013 

Mei online ferwurkingsmateriaal [Buiten is het Oorlog | Anne Frank Stichting}
• Aant Jelle Soepboer en Richard Zuiderveld Vet Oud! 4 Tweede Wereldoorlog, Karakter 

Uitgevers b.v., 2017.
• Klasina van der Werf, Jarl, het verhaal over een dokter en verzetsheld, 2021. 

Frysk:
• Hanneke de Jong, Sis my wa’t ik bin, Stichting Mearslach, 2020. (oer Louis Godschalk, dy’t as 

pjut nei Fryslân kaam yn de oarloch).
• Jaitsche Wassenaar, It pak fan ús heit, Afûk, 1993. (oer it dochterke fan in NSB’er).
• Libje yn Frijheid, Werken aan vrede en rechtvaardigheid, Stichting Mearslach, 2018 (Ryk 

yllustrearre boekje foar boppebou, meartalich, mei ynformaasje oer Twadde Wrâldoarloch, 
basisopdrachten en ferdjippingsopdrachten. www.mearslach.nl.

Op de webside fan Tsjil is in programma te besjen oer de besetting fan Nederlân troch de Dútsers 
yn de Twadde Wrâldoarloch. Tsjek oer de twadde wrâldoarloch | Tsjil (omropfryslan.nl)
Gewoan gek op skiednis, 11 en 30 ferhalen oer de Fryske skiednis, Afûk 2014, ferhalen 32 oer Titus 
Brandsma en 32 oer de molkstaking.

https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/108/buiten-is-het-oorlog/
http://www.mearslach.nl
https://tsjil.omropfryslan.nl/utstjoering/tsjek-oer-de-twadde-wraldoarloch
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WURKBLÊD 1 – HERO

Kleurplaat Frysk hynder



WURKBLÊD 2 – HERO
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Dizze (in bytsje oanpaste) tekst fan side 47-49 kin lûdop foarlêzen wurde. 
Der binne twa rollen: Izaak en Gabe. 

Izaak: Der is in razzia. Wy moatte Hero ferstopje. Ik ha deroer neitocht.

 Gabe: Do witst datsto dy yn Hero syn trôch ferstopje moatst.

Izaak: Mar wêr ferstopje wy him?

 G.: It is te let om him noch nei de smid yn it doarp te bringen.

I.: Wy fine hjir wol wat. We bringe him nei de skuorre dêr’t it hea wie en bedekke him.

 G.: Dat wurdt neat, Jan. Do moatst dy no ferstopje. Wy kinne Hero net rêde!

I.: (aait it hynder oer syn hals) Ik sil dy rêde, Hero. Echt. (tinkt efkes nei). De dyk! Wêrom nimme wy him net mei 
achter de seedyk. Dan sitte wy tagelyk ek ferstoppe!

  G.: Wy ha gjin tiid te ferliezen. Gean nei bûten en sjoch oft der legerweinen oankomme. Ast se net sjochst, 
dan probearje wy by de dyk te kommen.

I. (sjoch om it hoekje fan ‘e doar) Neat te sjen!

 G.: Kom hjir, Jan. Dan help ik dy op it hynder. 

I.: (hupt op it hynder) Hero, wy sille dy rêde. 

 G.: Hâld dy beet oan syn moannen. (eintsje rinne).

I. Dêr is Albert dwaande it stek te meitsjen. Albert! De Dútsers komme deroan!. 

 G. Goed beethâlde. Wy gean daalk hurder.

Toaniellêze



WURKBLÊD 3 –  HERO 
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Wurdsiker

D A Û F R R O T O M N F

R M N S E R E T W A Â L

E S D O T R E D D E L E

T T E L N H S J W R S C

S E R D I S C T T Â Y H

R R D A W L K I O S R T

E D Û T R A M J L P F S

I A K E E D O S I I J J

R M E N G A R L T R E E

E R E D N Y H K S Y R F

O F R E O N S K I P F E

K O C H H S A T S T Y F

AMSTERDAM
FEILICH
FERSTOPJE
FLECHTSJE
FREONSKIP
FRYSKHYNDER
FRYSLÂN
HONGERWINTER

KOERIERSTER
MOTOR
SKJIRRE
SOLDATEN
STJER
TRAM
ÛNDERDÛKE

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

Oplossing:
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WURKBLÊD 4 – HERO
MAATSKIPPIJ

Skriuw op wat de folgjende wurden út de joadske kultuer betsjutte:

 

Wurden út de joadske kultuer

BA
R 

MI
TS

WA
 E

N 
BA

T 
MI

TS
WA

CH
AN

OE
KA

ME
ZO

EZ
A

SJ
AB

BA
T

SY
NA

GO
GE

TH
OR

A
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LIBBEN EN WURK

Martha Attema (* 1949) is berne yn Menameradiel. Se 
groeide op in pleats op en hold fan hynsteriden en boekjes 
skriuwen foar har poppen en knuffelbisten. Letter waard 
se learkrêft op ûnder oare in basisskoalle yn Gytsjerk. Se 
makke ek hânpoppen en skreau poppespullen foar har 
learlingen. 

Yn 1981 emigrearre se mei har man Albert en trije bern nei 
Ontario yn Kanada. Om better yn Ingelsk te wurden, die se 
dêr in stúdzje oan de universiteit. Dêrnei waard se ek yn 
Kanada learkrêft foar de ûnderbou. Se hie der aardichheid 
oan om foar de bern ferhalen en gedichten yn it Ingelsk te 
skriuwen, en begûn kursussen kreatyf skriuwen te folgjen. 
Dat hie ta gefolch dat úteinlik har boeken útjûn waarden.  
Attema is tige begien mei it miljeu en besiket har 
ekologyske fuotprint sa lyts mooglik te hâlden. Se wennet 
dêrom mei har húshâlding yn in hûs dat boud is fan 
striepakken en wekt har eigen enerzjy op. 

Sjoch foar mear ynformaasje: www.marthaattema.com

Oare berne- en jeugdboeken fan Martha Attema 
(allegear yn it Ingelsk): 

A Time to Choose, Orca Book Publishers, 1995
A Light in the Dunes, Orca Book Publishers, 1997
Daughter of Light, Orca Book Publishers, 2001
When the War is Over, Orca Book Publishers, 2002
The Paper Wagon, Orca Book Publishers, 2005 
Awesome Wildlife Defenders, Ronsdale Press, 2021

OER 

MARTHA ATTEMA

SEIS FRAGEN OAN MARTHA ATTEMA

Wat fine jo sels it moaiste stik út Hero en wêrom?

As Jan en Gabe Hero efter de seedyk bringe en Gabe him 
fertelt wêrom’t er ûnderdûkt is. It is sa’n oerwinning foar 
Jan, it ferlegene, bange jonkje dat de hynst rêde wol, mar 
ek it betrouwen fan Gabe wint. Ik fûn it oangripend om 
te skriuwen, want sûnder dat ik it yn ’e gaten hie, wie Jan 
groeid.

It liket wol oft jo it Fryske doarp dêr’t it ferhaal spilet 
hiel goed kenne. Hiene jo mei it skriuwen in besteand 
doarp yn ’e holle?

Foardat ik in plak beskriuw, meitsje ik altyd in plattegrûn, 
yn dit gefal fan it doarp, de buorkerij, de skoalle, de seedyk 
ensfh. Oars wurd ik wei yn myn eigen ferhaal en reitsje ik 
it paad bjuster. It doarp is fiktyf, want ik woe de seedyk 
brûke om Hero te ferbergjen foar de Dútsers. Yn Dearsum, 
dêr’t Omke Jan wenne, wie gjin seedyk, dus dat wurke net 
foar my.

Jo ha noch in berneboek skreaun oer de oarloch: When 
the War is Over. Wêr giet dat oer?

When the War is Over is in boek foar âldere bern, want 
Janke, de haadrolspylster, is 16 jier. It giet oer de 
koeriersters. Mar it boek Daughter of Light is foar deselde 
leeftydsgroep as Hero. It is ynspirearre troch it ferhaal fan 
de berte fan myn skoansuske, Siepie van der Leij- de Vries. 
Sy wie berne op âldjiersjûn 1944.

http://www.marthaattema.com
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Binne jo wolris ûnwennich fan Fryslân en komme jo der 
noch wolris op besite?

De earste jierren doe’t wij yn Kanada wennen, wie ik wol 
gauris ûnwennich fan Fryslân, mar foaral fan myn famylje 
en freonen. Doe’t ús âlders âlder waarden, giene wy alle 
jierren werom om harren op te sykjen. No’t ús âlders 
der net mear binne, komme we net sa faak mear en de 
Koroana-pandemy hat it fansels noch minder makke.

Ha jo sels ek in Frysk hynder of oare bisten?

Wy hawwe in Fryske Stabij en dy hjit fansels... Bijke. Hy is 
seis jier en ferskriklik leaf, mar soms is er ek in stiifkop en 
docht er wat er yn ’e holle hat.

Werom skriuwt Martha safolle boeken oer de Twadde 
Wrâldoarloch?

Doe’t ik op skoalle siet learde ik net safolle oer de oarloch, 
mar de film De Overval stiet my noch altyd by. Doe’t ik 
letter de ferhalen hearde fan Omke Jan, fan de berte 
fan myn skoansuske, en minsken dy’t ik frege hie wat sy 
meimakke hiene yn ’e oarloch, woe ik deroer skriuwe. Ik 
tocht, dy ferhalen wurde wei as dy minsken der aansen net 
mear binne.  

En dat is ek bard. De minsken binne ferstoarn, mar harren 
ferhalen libje fierder troch myn boeken.  
Boppedat fyn ik it tige belangryk dat jonge minsken leare 
oer de oarloch en dat se begripe dat net ien wint yn ’e 
oarloch. Dat der net allinne ferkearde minsken en goeie 
minsken binne yn in oarloch, mar dat der ek ferkearde 
minsken binne dy’t goeie dingen dogge en oarsom. 
Spitigernôch skynt it minskdom net te learen, want nei 
de Twadde Wrâldoarloch hawwe der al wer sa’n soad 
oarloggen west en ek hjoed-de-dei is de oarloch hiel 
tichtby yn de Oekraïne.
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