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OER IT BOEK
 
Prinses Pompebledsje is in fleurich, fantasyfol printeboek 
mei spreads (dûbele siden mei in trochrinnende ôfbylding) 
en ek tekeningen per side. 
It is in mearke oer in prinseske dat út in wetterleelje berne 
wurdt, siket om in hûs, en úteinlik telâne komt by de kening 
en keninginne dêr’t se thús blykt te hearren. 
De fertellende technyk fan in steapelferhaal wurdt efkes yn 
’e midden fan de plot brûkt, as de prinses by in slak, mol, 
earrebarre en boer delgiet om te freegje oft se by harren 
wenje mei. Begjin en ein fan it ferhaal ûntrôlje har frij. 
Hoewol’t in prinses de haadrol spilet, sille ek bern dy’t fan 
de Fryske natoer en bisten hâlde it boek wurdearje kinne. 
Under it (foar)lêzen kin socht wurde nei moaie details yn de 
yllustraasjes, want dêr sit it boek grôtfol mei.
It motyf fan it pompeblêd bygelyks komt op in boartlike 
wize troch it hiele boek foar. Foar it omkaft hat De Ruiter in 
sterk, grafyske motyf fan reade pompeblêden brûkt, mar 
ek yn de yllustraasjes binne wit hoefolle pompebledsjes 
te finen, yn ’e natoer mar ek as motyfkes op slingers, 
bêdeguod, klean, behang, stuollen of gerdinen.
Mar sjoch ek ris nei moaie details as it wettergleske neist 
it bêd, de plantsjes foar de rútsjes fan de pleats of de 
hynsteblomplústers yn ’e wyn.

It boek is útfierd yn in kollaazjetechnyk. Barbara de Ruiter 
hat wurke mei ferve, kleurpotlead en hat allerhande 
materialen ferwurke lykas papier mei Sineeske print, 
muzykblêden, bledsiden út âlde Ingelske en Fryske boeken, 
bûtenlânske kranten en stoffen.

Prinses 
Pompebledsje
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It kleurepalet wurdt, hoewol’t de kleur rôs faak foarkomt, 
nergens te swiet. 
De identike skutblêden binne folle mei wetterleeljes, 
pompeblêden en hjir en dêr in fûgeltsje of flinter. 
It printeboek is opdroegen oan de heit en mem, broer 
Henk-Jan en de man fan de keunstneres, Gérard.

KOARTE YNHÂLD
Omdat de kening en keninginne Fee Foekje út in beam 
rêde, krije se as tank in prachtige pearel kado. Mar as de 
pearel nachts yn it finsterbank leit, stelt de nachtfûgel 
him. By ûngelok lit de fûgel de pearel yn it wetter falle. Der 
groeit in wetterleelje út, dêr’t in lyts famke útstapt.  
It famke boartet mei in swan en oare bisten. De oare deis 
giet se derop út om in hûs te finen. De slak wennet te krap, 
dêr kin se net by yn. De mol wennet ûnder de grûn, de 
earrebarre hat it te drok en de boer heart har net om’t de 
wyn oanboazet. Yn har boatsje driuwt se ôf, en úteinlik giet 
se troch de hurde wyn de loft yn. Se komt del yn ’e fiver 
fan in keninklik pear. Yn it paleis mei se ta rêst komme. 
De kening stjoert in lakei mei in pamflet (op rym) it lân 
troch, om har âlden te finen. Mar dan ynienen sjocht de 
keninginne it peareltsje dat it famke om har hals hat en 
begrypt se dat it famke ferbûn is oan it kado fan fee Foekje, 
en by harren thúsheart. It famke kriget nije klean, in moai 
keammerke én in nije namme: prinses Pompebledsje. 
Foekje Fee fljocht noch efkes by it rút del, bliid dat alles 
goedkommen is.

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

1. TARIEDING
Lês it printeboek earst sels in pear kear. Lit de tekst 
ynwurkje en nim tiid de printen te besjen. Tink alfêst nei 
oer de wurden dy’t miskien útlein wurde moatte (lykas 
bongelet, kuierke, risseljende, wjukwapperjende, jout ... del, 
earrebarre, pamflet) 
Foar it gemak kinne de platen ek grut, fia it digiboerd toand 
wurde. (Tink der goed om dat dat allinnich mei foar eigen 
gebrûk. Op boeken rêst copyright, in printeboek mei noait 
iepenbier makke wurde).

2. YNTRODUKSJE
Lit it boek oan de bern sjen. Foarkant, mar ek achterkant 
en skutblêden. Wat sjogge sy? Kinne sy betinke wêr’t dit 
boek oer giet? Jou de bern folop romte om te reagearjen. 

In yntroduksje kin noch moaier wurde troch de bern yn it 
foar te ferrassen mei in tematafel/ temahoeken yn it lokaal 
oer: 
Tema prinses/keninklik – In hoeke mei ‘keninklik’ guod, 
lykas in boarterskastiel, prinse- en prinsesse-ferklaaiklean, 
ridderpopkes, kroantsje, skepter, ‘gouden’ foarwerpen, 
hânspegel, ‘reade loper’. 

Tema bisten – Koesers (of plaatsjes) fan alle bisten dy’t 
yn it boek foarkomme, dat binne de nachtfûgel (bûnte 
fantasyfûgel), swan, fisk, bûnte lyster ( = zanglijster), flinter, 
jerke (= mantsjesein), ka, kikkert, slak, mol, earrebarre, ko, 
hynder). 

Tema pompeblêd – Fryske flagge, shirts fan SC 
Heerenveen, foto spilers SC Heerenveen, poster, stickers, 
sûvenirs mei pompeblêden, ferpakkingen fan itenswaar 
mei pompeblêden derop lykas sjerp, dúmkes, brea.

Tema pearel – oesters, (neimak)pearels, pearelsnoer, 
skulpen mei pearelmoer, printbriefkaart ‘Meisje met de 
parel’ fan Vermeer (Mauritshuis De Haach), foarwerpen mei 
pearelmoer lykas krystballen/krystfersiering, lekker rûkende 
baaipearels, Dr. Oetkers fersierpeareltsjes foar op gebak.

Praat mei de bern oer de tematafel, en fertel wat dy te 
meitsjen hat mei it printeboek. Blêdzje it boek troch, en lit 
de bern alfêst wat saken lûdop beneame. 
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3. FOARLÊZE EN FERTELLE
Lês de tekst rêstich en melodieus foar. Kear it boek ek 
hieltyd om sadat de bern de printen goed besjen kinne. 
Wiis ferskillende dingen oan. ‘Sjogge jim wat it famke om ’e 
hals hat? Wêr is dat doarke yn it slakkehûs foar? Wat binne 
dat foar plústers yn ’e stoarm?’ 
It is better dat it ferhaal de earste kear net ál te faak 
ûnderbrutsen wurdt, om’t de bern oars de tried kwytreitsje.

4. NEIPRATE
Nim royaal de tiid om nei te praten. Lês dêrfoar it boek 
nochris foar, en besteegje diskear spesjale oandacht oan de 
struktuer fan it ferhaal. 
Wat is it famke har probleem? Wa helpe har?  
Hoe rint it ferhaal ôf?
Lit ek mar ris in stilte falle nei it stellen fan in fraach, dan ha 
de bern efkes tiid om op in antwurd te kommen.

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 – petearfragen
• Der binne in hiel soad petearfragen te stellen oer it boek, lykas: 

Hasto wolris in pompeblêd sjoen? In echte? Of in plaatsje derfan? Wêr?
• De kening en keninginne hâlde as se sliepe harren kroantsje 

op. Wat fynst dêrfan? 
Wat fynst derfan dat der in wetterleelje út in pearel groeit? 
Kin dat?

• Witst wêr’t pearels weikomme en hoe’t se groeie?
• Watfoar bisten út it boek hasto yn it echt sjoen? 
• It famke hat gjin thús. Hoe soe dat fiele?
• It famke sliept bûten, op in pompeblêd.  

Wat fynst dêrfan? 
Lit de lêste print sjen. Bepraat wat elkenien dêr docht. Freegje de 
bern om te betinken wat elke persoan op de print seit.  
(Bygelyks: Prinses Pompebledsje: ‘Wat is dit in moai boek, heit.’ 
of Fee Foekje: ‘Ha, de famylje is wer byinoar, krekt sa’t myn 
bedoeling wie.’) 

PRATE – pompeblêden
‘En boppe har bêd hinget no in prachtich portretsje 
mei har nije namme: Prinses Pompebledsje.’ 
A.    Bepraat mei de bern wat in pompeblêd no eins 

is. (Antwurd: in pompeblêd is de Fryske namme 
foar in blêd fan de giele plomp, wetterleelje of it 
bearzeblêd (= watergentiaan)). 

B.    Wêr kenne de bern it fan? 
Fan de Fryske flagge (De sân pompeblêden yn 
de Fryske flagge soene ferwize nei de sân parten 
dêr’t it Fryske ryk yn de Midsiuwen út bestie), mar 
ek fan allerhande moderne Fryske produkten en 
logo’s. (sjoch opsomming temahoeken). 

C.    Besjoch mei de bern it boek, en sykje alle 
pompeblêden yn de platen. It stiet der fol mei.

10
min

10
min
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SJEN – bisten sykje
‘Sierlik dûnset se de wjukwapperjende flinters efternei.’
Yn it printeboek binne allerhande bisten te finen. Freegje de bern om dy bisten te sykjen en te 
beneamen. 

KLEURJE – kleurplaat
‘Ik pas sels amper yn myn hûs.’
Op wurkblêd 1 stiet in kleurplaat fan Prinses Pompebledsje, tekene troch Barbara de Ruiter sels. 
Meitsje him sa moai mooglik mei kleurkes, stift of plak der stikjes papier op.

SKRIUWE EN TEKENJE – hânboek foar de kening
‘Wichtich nijs fan it Keninklik Paleis’
Op de spread dêr’t de kening de grutte brief 
skriuwt, leit op syn buro it Hânboek foar de kening. 
Freegje de bern mei-inoar te betinken en te 
tekenjen wat der yn dat hânboek stiet. 
Alle bern kinne in bledside tekenje, de learkrêft kin 
de titel derboppe skriuwe dy’t it bern oanjout. 
Suggestjes foar ynspiraasje wat deryn stean kin:
- de klean fan de kening.
- wat yt in kening wol en net?
- wat docht de kening foar wurk?
- wa wurkje foar de kening?
- wat docht de kening yn syn frije tiid?
- watfoar auto of koets hat de kening?
- watfoar wurden mei in nette kening noait sizze?
- wat docht in kening as er oare keningen op besite hat?
Fansels is der noch folle mear te betinken oer wat in kening witte en dwaan moat. 

SJONGE – fûgelferske
‘De sjonglyster leart har ferskes.’
Wat soe it moai wêze om fan in fûgel ferskes te learen. Mar dat is wol wat yngewikkeld. 
Yn stee dêrfan in Frysk ferske of gedichtsje leare oer in fûgel kin wol.
Tink mar ris oan de lietsjes fan Hindrik van der Meer út De bisteboel fan Omke Roel, Afûk, 2011, 
lykas Hintsje Kokkelintsje, Kweklietsje (oer einen), De protter op ús dak, Sweltsjes, Us kanary, 
Lietsje foar in pronkpau.
Of de opsisferskes fan Diet Huber yn Tutte mei de linten, Friese Pers Boekerij, 2009: It hintsje 
Pikjepok, De ûle, Hoantsje Pik.
Of lear de bern it Simmermoarnsankje fan Waling Dykstra, want dat is in liet grôtfol fûgels. It stiet 
achteryn it printeboek Pykje Fjouwer fan Lida Dykstra, Afûk, 2019.

30
min

en

20
min

20
min

10
min



LESBRIEF Prinses Pompebledsje, Barbara de Ruiter – troch Lida Dykstra 5

NIFELJE – pompeblêd-kollaazje
‘Se jout har úteinlik del op in pompeblêd.’
Op wurkblêd 2 steane deselde motiven as dy’t Barbara 
de Ruiter brûkt hat foar har boek. Jou alle bern kopyen 
fan dizze wurkblêden, en freegje harren op in A4 in eigen 
kollaazjekeunstwurk te meitsjen troch foarmen dy’t 
se brûke wolle út te knippen. Fansels meie se ek eigen 
papier derby brûke, dat se út tydskriften knipt of skuord 
ha. (Magazine Flow is bygelyks hiel gaadlik).
Earst mei in potlead foarmen op papier sketse helpt foar 
de komposysje.
Fariaasjes: 
Lit de bern ris rûntsjes mei in perforator útknippe en 
brûke yn har keunstwurk.
Lit de bern ris in papier ferknûkelje, dan wer glêdstrike en brûke.
Earst papier bestimpelje, dan brûke, jout in moai effekt.
Lytse snipels oerinoar hinne plakke stiet ek hiel moai.

Tip:  Gean ris mei de groep nei de kringloopwinkel om foar in pear sinten ferskillende soarten 
unyk papier te sammelen. Papier yn allerhande kleurkes, âlde, nuvere boeken, bûtenlânske 
kranten, âlde atlassen, rútsjes- of oar wiskundich papier, kaft- of kadopapier, âld behang. 

NIFELJE – kykdoaze
‘Sjoch dêr ris,’ ropt de keninginne.’ 
Mei itselde wurkblêd 2 kin ek in moaie 
Prinses Pompebledsje-kykdoaze makke 
wurde.
Nedich:
• In skuondoaze
• In papiermes (+ help fan in folwoeksene)
• Kleurd papier
• Wurkblêd 2 útprinte op tin karton.

- Freegje de bern in skuondoaze mei nei skoalle te nimmen.
-  Yn de smelle kant fan de skuondoaze wurdt in rûn of fjouwerkant kykgat snien. Guon 

skuondoazen ha al sa’n gat oan ’e sydkant, dat is fansels noch folle makliker.
-  Yn it lid fan ’e doaze wurdt ek in grut fjouwerkant snien. Kleurich, trochsichtich, tin papier der 

tsjinoan plakke, dat ljocht foar yn de doaze trochlit.
-  Freegje de bern in sêne út it printeboek te kiezen en nei te bouwen. Wat moat der barre yn harren 

kykdoaze? 
-  De bern beklaaie de doaze fan binnen mei kleurd papier, dat mei effen wêze, mar noch moaier is 

yn kollaazjetechnyk. Sit der in fiver op de boaiem fan de doaze? Of miskien flierbedekking mei in 
matsje? 

-  Freegje harren de figueren út it wurkblêd (pas op: knip yn dit gefal it rântsje mei dêr’t it popke/
bistke mei fêstplakt wurde moat) te knippen en yn ’e doaze in moaie komposysje te meitsjen. 
Se hoege net perfoarst alle foarmen te brûken. As se sels ûntbrekkende foarmen derby tekenje 
wolle, mei dat fansels altyd.

-    De bûtenkant fan de doaze kin ek moai beskildere en beplakt wurde. 
As alle bern út de klasse oare sênes út it boek útbyldzje, kin it hiele boek ta libben brocht wurde!  
En dan allegearre lekker koekeloere yn ’e doazen. Wat in moaie mearke-lânskippen!

50
min

30
min
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NIFELJE – tear in boatsje
‘Se makket in boatsje fan it grutste pompeblêd dat se fine kin.’
Tear mei de bern in boatsje. Eins is dat itselde as in huodsje fan papier, mar giest krekt ien stap 
fierder. Fan in A4 kinst in moai, stevich boatsje meitsje. 
Folgje de oanwizings op de tekening.
1. Tear it papier dûbel.
2. Tear de twa punten nei de midden.
3. Tear de ûnderste flappen ien foar ien nei boppen. Stopje de hoekjes fuort.
4. Lûk it boatsje by punten B ‘útinoar’ oant it plat is.
5. Klap punt A omheech, draai it wurkje om en klap punt C omheech.
6. Lûk it boatsje by punten E ‘útinoar’.
7. Pak de punten K en L en lûk se foarsichtich útinoar. It binnenwurk fan de boat it no te sjen. 
8. Ast him wat yn model bringst, kin er gewoan stean.

BEWEGE – boatsjerace
‘De wyn blaast har sêft foarút’. 
Organisearje in boatrace mei de boatsjes dy’t earder teard 
binne (foarige opdracht).
Lis de boatsjes op in rigeltsje oan ien kant fan in grutte 
wetterbak. Dat is it startpunt. Ien ropt: ‘Klear foar de start? 
Los!’
Al blazend besiket elke dielnimmer syn boatsje sa gau 
mooglik nei de oare kant fan de bak te blazen. Hannen op ’e 
rêch. It boatsje oerein sette mei al. 
Watfoar boatsje hellet it earste de oare kant fan de bak, en is 
winner?

FINE MOTORYK – kraleplank
Op wurkblêd 3 steane in foarbyld fan it Keninklik Paleis en in jerke, om nei te lizzen op de 
kraleplank.

20
min

20
min

15
min
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PICKNICK EN MEDITAASJE
‘Op de rêch fan de swan dobberet se oer it wetter.’
Tarieding: Freegje âlders yn it foar plestik boarden, bekers, teepotsjes en skaaltsjes nei skoalle te 
bringen, en ek lekker picknick-iten te donearjen, lykas lytse koekjes of sandwiches, stikjes quiche, 
tsiis of fruit, doaskes rezyntsjes of oare sûne traktaasjes.
De bern meie op de picknickdei in rutene teedoek en har favorite knuffel meinimme. 
Hjoed wurde de breatrompkes net leech iten, mar wurdt der ‘picknickt’ op in kleedsje, lykas 
prinses Pompebledsje en de jerke dogge yn it boek.
Freegje de bern yn twatallen in kleedsje yn te rjochtsjen op ’e flier. Ferras se troch mei de hearlike 
hapkes op moaie skalen of etazjêres hieltyd tusken de kleedsjes troch te rinnen.
En no mar lekker ite. 
In ekstra mooglikheid is, as de bern sitte te iten, it folgjende meditaasjeferhaal foar te lêzen: 

We sitte mei-inoar op in moai gersfjild. Doch de eagen mar efkes ticht. Fielst de sinne op dyn gesicht? 
Lekker waarm. Hearlik ûntspannend.
Stel dy ris foar wat der om dy hinne te sjen is. Oeral om dy hinne groeie de moaiste blommen. Rôze 
blommen, mar ek giele, reade, pearse en wite. Kinst se rûke. It waait in bytsje, mar it is net kâld. It 
fielt wol lekker. De wyn aait dyn wangen.
Der fljogge fjouwer swannen oer. Hiel leech. Kinst de wyn troch de fleugels rûzjen hearre. Woesj! 
Woesj! Der wapperje ek flinterkes foarby. Wite en giele. Ien giet op in blom sitten.
It iten smakket dy hiel lekker. Yn ’e fierte hearst wetter streamen. Rinst nei it lûd ta. Net yn it echt, 
mar yn gedachten. Komst by in rivierke mei helder blau wetter. Der steane wetterplanten yn de wâl; 
snilen, tuorrebouten en swanneblommen. Op it wetter driuwe wetterleeljes tusken it einekroas. 
Ynienen hearst sjongen yn de fierte. It sjongen komt tichterby. Wat is dat yn ’e fierte? Der komt in 
grutte, wite swan oandriuwen. Hy hat in famke mei in wyt jurkje op ’e rêch. Se hâldt syn hals fêst. De 
swan sjocht bliid. It famke is ek bliid. Se wiuwt nei dy. Do wiuwst werom. En dan sjochst ynienen wa’t 
it is: it is prinses Pompebledsje.
Fuort is se alwer.
Do giest nei dyn picknickkleedsje werom, en giest sitten. Mmm, wat smakket dat iten lekker hjoed. 

Wedzje dat de bern har yn de frije natoer wane?
 

NATOER – bingo
‘Einlings hat it famke har thús fûn.’
Wat is der in soad te sjen yn ’e wrâld. Meitsje mei de groep in gesellige kuier troch de buert by 
moai waar, en jou elk bern wurkblêd 4 mei. No kinne jim natoerbingo spylje. Freegje de bern it 
goede plaatsje oan te krusen, sadree’t se yn it echt de folgjende fan de tolve bisten of saken fan 
it bingoblêd ûnderweis sjogge: ikeblêd, pompeblêd, flinter, swan, jerke (= mantsjesein), ka, ko, 
húskeslak, snilen (lange, tinne blêden fan in wetterplant), mollebult, fûgelnêst, tuorrebout (= plant 
‘stjonksigaar’/lisdodde).
It is gjin wedstriid, de bern meie inoar bêst helpe en oerlizze.

Oare Fryske boeken/ferhalen mei in keninklik tema: 
Paul van Dijk, De Kening fan Juster, Afûk, 2012.
Lida Dykstra, Ridder Jet, Dat Tekstburo, 2017.
Linda de Haan en Stern Nijland, Kening & Kening, Afûk, 2000.
Diet Huber, Tutte mei de linten, Friese Pers Boekerij, 2009, s. 26 De keninginne 
fan Sipelspruten, s. 29 De kening fan Blakikkerblikje, s. 47 Kening Kanipke
Auck Peanstra, Alles foar in sint, Afûk, 2005. 

30
min

50
min

en
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WURKBLÊD 1 – PRINSES POMPEBLEDSJE
KLEURPLAAT



WURKBLÊD 2 – PRINSES POMPEBLEDSJE
MATERIAAL FOAR KOLLAAZJE EN KYKDOAZE
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WURKBLÊD 3 – PRINSES POMPEBLEDSJE 

KENINKLIK PALEIS EN JERKE FOAR KRALEPLANK
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WURKBLÊD 4 – PRINSES POMPEBLEDSJE
NATOERBINGO

ikeblêd

swan

ko

mollebult

pompeblêd

jerke

pompeblêd húskeslak

fûgelnêst

flinter

ka

snilen

tuorrebout
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Barbara de Ruiter

Barbara de Ruiter (* 29 november 1963, Gytsjerk) fûn it 
hearlik om tusken de greiden by Gytsjerk op te groeien.  
Se studearre yllustrative foarmjouwing oan de 
keunstakademy yn Kampen. De natoer, bygelyks yn 
foarm fan blêden, beammen en planten, bleau altyd in 
ynspiraasjeboarne foar har wurk. 
Foar har earste printeboek Prinses Pompebledsje wie it 
pompeblêd har útgongspunt, mar datselde pompeblêd 
ynspirearre har ek as motyf foar kadopapier, bêdeguod, 
lampekapen en sels har eigen troukaart. 
Barbara de Ruiter tinkt om it miljeu. Har kadopapier wurdt 
op CO2-neutraal papier printe mei inket op wetterbasis.  
Se makket ek skilderijen foar bernekeamers.  
Tsjintwurdich wennet De Ruiter yn Roermond.
Yn dit filmke fertelt se sels oer har boek. Barbara de Ruiter 
oer har boek ‘Prinses Pompebledsje’ - YouTube
Foar mear ynformaasje: www.barbaraderuiter.com

SEIS FRAGEN FOAR BARBARA DE RUITER

1. Hoe kamen jo op it idee foar dit boek? 
As yllustrator hâld ik fan printeboeken en it wie altyd in 
dream fan my om in printeboek te meitsjen. Doe tocht ik: 
hoe leuk soe it wêze wannear’t Fryslân in eigen prinseske 
hawwe soe? Hoe soe sa’n prinses derút sjen kinne en hoe 
soe se hjitte? Doe’t ik op in dei in prinses op in pompeblêd 
tekene hie, wist ik ynienen hoe’t se hjitte soe: ‘Prinses 
Pompebledsje’! Nei in protte sketsen krige it karakterke 
mear foarm. Doe betocht ik der in ferhaal by en bin ik nei 
de útjouwer stapt. De útjouwer en oaren hawwe my doe 
fierder op wei holpen. No bin ik tige bliid dat Fryslân har 
eigen prinses hat.

2.  Wêrom stiet der ‘mama’ op it pompeblêd as it famke 
yn ’e fiver falt, en ‘F – N’ op it boek neist har bêd? 

Doe’t ik dwaande wie mei it meitsjen fan myn boek wie ik 
bytiden by ús mem, dy’t doe bot siik wie. Sy hat doe noch 
‘mama’ skreaun op papier dat ik ferve hie. It is ien fan har 
lêste opskreaune wurden. Ik fûn it moai om dat op it plakje 
yn it boek te brûken dêr’t it famke rêden wurdt troch de 
kening en de keninginne en úteinlik thúskomt. Dan wurdt 

de keninginne de mem fan prinses Pompebledsje. Sa hat 
myn mem dochs in plakje krigen yn myn boek. Sy wie altyd 
belutsen by myn wurk en sa is it in lyts oantinken oan har.
‘F – N’ is fan it wurdboek Frysk - Nederlânsk dat ik soms op 
myn nachtkastke lizzen ha. Ik fyn it leuk om deryn te sjen en 
moaie wurden te ûntdekken. Der binne hiele moaie wurden 
yn it Frysk, dy’t je yn it Nederlânsk net ha. 

3.  Sammelje jo noch altyd moai papier en materiaal om 
mei te wurkjen? Watfoar papier ha jo allegear al?

Sa troch de jierren hinne ha ik in lytse samling fan moaie 
papierkes opboud, en dy groeit noch altyd. Ik ha dus in 
hiele kolleksje moaie papierkes oeral wei.  
Fan myn Japanske freondinne krige ik troch harsels makke 
papier fan blommen en planten. 
Soms fyn ik wolris in moai papierke op ’e dyk. Ek op reis fyn 
ik somtiden ynteressante papierkes dy’t ik brûke kin. Al dy 
papierkes bewarje ik yn in grutte skuondoaze. Ik ha ferskate 
blêden mei blomkes, stipkes, rútsjes, papier mei Aziatyske 
tekst, muzyknoaten en oare patroantsjes en allegear 
kleurd papier. Ik ha ek hiel tin papier dat trochskinend is, 
Japansk papier mei fezeltsjes, dat tige sêft oanfielt lykas 
siden stof. Myn freonen witte dat ik fan bysûnder papier 
hâld en nimme wolris wat foar my mei. Yn myn boek haw 
ik grien antyk kadopapier mei lytse wite blomkes brûkt dat 
noch fan ús pake en beppe west hat. Ast hiel goed sikest yn 
de grutte ikebeam dan fynst der in snipel fan. Ek is der in 
bledsje te finen by de mol. 

OER 

BARBARA DE RUITER



LESBRIEF Prinses Pompebledsje, Barbara de Ruiter – troch Lida Dykstra 13

4. Binne jo mei in nij boek dwaande? Wêr giet dat oer?
Ik wurkje oan in nij boek oer Prinses Pompebledsje, mar 
ik kin der noch net safolle oer fertelle omdat ik noch 
middenyn it proses sit. Wol kin ik ferklappe dat it in tige 
spannend aventoer wurdt.

5.  As ik sels in kollaazje meitsje wol, hoe moat ik dan 
begjinne?

Sil ik fertelle hoe’t ik it doch? Ik begjin mei in idee. Dat 
besykje ik te sketsen mei potlead op papier. Meastal 
kleurje ik dat yn mei ferve. Dan besjoch ik hokker parten ik 
moaier fyn mei papier. Ik probearje ferskate papiersoarten 
út en sjoch wat der it moaiste by it plaatsje past en knip 
de foarmen út. Ik fyn it sels fijn om earst in tekening te 
meitsjen as hâldfêst, mar soms wurdt de yllustraasje 
úteinlik dochs hiel oars. Dat fyn ik ek it ferrassende fan it 
meitsjen.

6. Jo wenje yn Limboarch. Binne jo wolris ûnwennich 
fan Fryslân? 
Fansels bin ik wolris ûnwennich fan Fryslân, dat is dochs 
myn heitelân. It griene, wide lânskip fan Fryslân sit my yn 
it hert. Gelokkich geane wy geregeld werom nei Fryslân om 
famylje en freonen op te sykjen. As ik it Frysk wer om my 
hinne hear, jout dat my wol in thúsgefoel. Ik wenje likegoed 
mei in soad nocht yn Limboarch. Dêr ha ik it ek tige nei ‘t 
sin. It lânskip is ôfwikseljend mei rôljende heuvels en grutte 
bosken. As ik dêr op ’e fyts sit, dan ha ik it gefoel dat ik 
mei fakânsje bin. Dat komt ek troch it myldere waar. Doe’t 
ik krekt yn Limboarch wenne, foel it my op dat it dêr net 
bot waait. De seewyn mis ik. Wat ik ek wolris mis is Fryske 
oranjekoeke mei slachrjemme. Dat ha se yn Limboarch 
net. Der binne ek in soad oerienkomsten tusken de Fryske 
taal en it Limboarchse dialekt. In protte minsken prate 
Limboarchsk. Dat kin ik hiel goed ferstean.


