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OER IT BOEK
Tije is in boek oer in tûk en fernimstich jonkje, dat orizjinele 
dingen betinkt en iepen yn it libben stiet.
It is it skriuwdebút fan Mirjam van Houten, dy’t ek sels alle 
yllustraasjes makke hat.
It boek is ferdield yn 31 koarte haadstikken. Alle sinnen 
begjinne op in nije rigel, wêrtroch’t it maklik lêst.
It boek beskriuwt ûngefear in healjier (fan juny oant ’e mei 
desimber) út it libben fan Tije, dy’t fan in gesellich doarp 
nei in ûnbekende grutte stêd (dy’t hiel goed Ljouwert wêze 
kin) ferhúzje moat. Tije moat syn freonen en skoalle misse, 
mar slagget deryn nije freonen te meitsjen en úteinlik syn 
draai te finen.
Tije is in tinkerke en besjocht de wrâld sekuer. Hy slút 
maklik, sûnder foaroardielen, freonskip mei de man dy’t 
syn mem mei ien eachopslach in suterige keardel, in 
swalker en in krimineel neamt.
It taalgebrûk fan it boek is tige fersoarge. It sit grôtfol 
moaie fynsten, lykas. ‘In freon kinst net meitsje. In freon is 
gjin tekening. In freon kinst fine. Ast gelok hast.’ (s. 7) of
‘Dêr’t it trottoir ophâldt, begjint it hûs al’ (s. 18). of 
‘Pianospyljen is fêst swier wurk, want it jonkje sjocht o�  er 
pine hat.’ (s. 23)
De yllustraasjes blinke út troch moaie details en fertsjinje it 
dat sy langer besjoen wurde. Pas dan ûntdekst de papieren 
bûsdoekjes dy’t Sjoukje yn de hân hat as sy de buorlju 
útswaait, of dat heit fan skrik yn syn pakje drinken knypt, 
wêrtroch’t dat troch de auto spuitet.
Yn 2017 waard Tije op de ynternasjonale IBBY Honourlist 
pleatst, yn 2019 waard it boek nominearre foar de Simke 
Kloostermanpriis.

Afûk, 2016  |  ISBN 978 94 92176 27 1  |  hurd ka� , 96 siden, 
mei kleure yllustraasjes fan de skriuwer sels.  |  Lee� yd: 8+

Tije
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KOARTE YNHÂLD
Tije van Stralen wol hielendal net ferhúzje, mar it moat. Heit 
hat in nije baan yn ’e stêd, en mem hat dêr ek wurk fûn.
Behalve de romte om ’e doar, sil Tije no ek omke Jan en 
tante Sjoukje misse. Dy wenje yn in pleats flakby. Eins alle 
dagen giet er dêr wol eefkes hinne.

Tije smokkelet stikem fjouwer aaien, dy’t er fan Jan en 
Sjoukje krigen hat, mei nei it nije hûs. Hy hat in Geheim Plan; 
hy wol se útbriede, om sa syn eigen pykjes te hawwen. Hy 
stoppet se wei op de souder boppe syn nije keammerke.
Yn it nije hûs kriget Tije fan mem in eigen kaai oan in lint, 
foar om ’e hals. Syn âlders fine him grut genôch om himsels 
te rêden as er allinnich thús komt út skoalle.
Om’t it noch fakânsje is, is Tije fuortdaalk al allinnich. Hy 
giet der op ’e skelter op út om de stêd te ferkennen. Op in 
bankje by it wetter sit in man yn suterige klean. Hy hat in 
tamme rôt, dy’t Nynke hjit, by him.
De deis dêrnei siket Tije de man wer op. Hy blykt fan Tseard 
te hjitten, en wennet op in wenarke mei in bult rommel 
derop. 

Tije giet mei Tseard mei om merkkeaplju te helpen. Sa 
skarrelet Tseard wat iten byinoar. Al gau wurde Tije en 
Tseard, dy’t o sa posityf yn it libben stiet, freonen.
As Tije mei syn âlders in wykein werom giet nei syn âlde 
doarp, skriuwt er Tseard in briefke dêr’t er him yn freget om 
op syn aaien te passen. Hy docht syn kaai derby.
By omke Jan en tante Sjoukje sliept er yn it hea en mei er 
helpe by de berte fan in kealtsje. 
As sy werom ride, seit mem dat har eigen kaai by de 
buorfrou is, en dat sy dêrom Tije syn kaai efkes nedich ha 
om it hûs yn te kommen. Tije moat bekenne dat er syn kaai 
oan Tseard jûn hat. Sy geane nei de wenboat om him te 
heljen.

Mem is yn sjok as sy sjocht mei wa’t Tije om giet, mar Tseard 
bliuwt freonlik, en nûget de húshâlding út op syn boat. 
Tije kriget de kaai werom, mar ûntdekt dat Tseard it briefke 
nea lêzen hat. Omdat er syn lêsbril kwyt is, seit Tseard.
Dan begjint skoalle. Tije fynt net maklik oansluting by syn 
klasgenoaten. Dêrom seit er net folle. Juf Karin besiket him 
wat losser te meitsjen. Sy komt derachter dat Tije prachtich 
fertelle kin, en stelt him foar de wike dêrop in sprekbeurt te 
hâlden.
Dêr sjocht Tije bot tsjinoan. Hy besprekt it mei Tseard. Sy 
komme op it idee om de sprekbeurt gean te litten oer rôt 
Nynke. Tije mei har wol liene om mei nei skoalle te nimmen.
Yn ’e klasse giet it mis. Nynke ûntsnapt en der brekt panyk 
út ûnder de bern. Tije wit de klasse wer kalm te krijen en lit 
Nynke oer in tried rinne. It sympatike famke Hannah doart 
wol te helpen.

Yn ’e hjerst wurdt it kâld en lekt de boat fan Tseard. Rôt 
Nynke wurdt der siik fan. Tije giet derhinne om te fertellen 
dat er in solo yn de krystmusical hat, mar Tseard leit de 
útnûging oan de kant. 
Ynienen begrypt Tije dat Tseard net lêze kin. Hy wurd 
poerlilk, want freonen fertelle inoar sokke dingen, fynt er. 
Foarlopich giet er net werom nei Tseard. 
Pas as it winter is, giet er wer del. Hy wurdt kjel as er gjin 
antwurd kriget op syn klopjen en nimmen heart, of bewegen 
sjocht. Nei skoaltiid giet er nochris. Freondintsje Hannah, 
dy’t er alles ferteld hat, giet mei.
Tseard stiet ynienen achter harren. Hy is meagerder, mar 
wol yn oarder. Ta syn grutte fertriet heart Tije wol dat de rôt 
dea is.
Der falt snie. Mei syn klasgenoaten bout Tije yn it park in 
sniekastiel. Om’t de oaren derby binne, makket Tije gjin 
praatsje mei Tseard as dy him ropt. 

De krystútfiering komt tichterby, mar mem tinkt dat heit en 
sy net komme kinne, fanwege har drokke wurk. Tije hat ek 
noch in stjer-kostúm nedich, mar dat doart er net te sizzen. 
Sûnder kostúm rekket er nei de útfiering. Flak foardat syn 
sjongsolo begjint, komt syn freon Tseard de seal yn. Tije 
sjongt op syn aldermoaist. Alle minsken geane stean om 
te klappen. Dan sjocht er yn it publyk ynienen heit en mem 
stean. Sy binne der dochs! Mar Tseard is alwer fuort.
Uteinlik fynt Tije Tseard bûten. Syn freon fertelt him dat er 
niis in baan as konsjerzje oanbean krigen hat op de skoalle 
fan Tije. Beide binne sy och sa bliid.
Tije biedt oan om Tseard lêzen te learen, en fantasearret oer 
wat de takomst bringe sil. 
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PRATE – fantasearje oer it aldermoaiste
‘Juf, witst wat it alder-alder-aldermoaiste is wat der bestiet?’ freget Tije oan juf Karin. 
(s. 61).
Juf tinkt dat dat de sinne is dy’t yn de see sakket.
Tije fynt dat in kealtsje dat krekt berne is.

Lit de bern om beurten fertelle wat sy it alder-alder-aldermoaiste fine, wat der bestiet.
Grif sille de bern it oer besteande dingen ha, boartersguod, spultsjes of race-auto’s. 
Fertel dan dat sy ek sels betinke meie wat it alder-alder-aldermoaiste wêze kin. In 
ienhoarn dy’t mei dy nei de reinbôge fljocht? In robothûntsje dat praat en dy altyd 
begrypt? 
Wat no, as de bern alles betinke en útfine meie? 
Fansels is hjir ek in tekenopdracht oan te keppeljen, wêrby’t de learlingen har 
aldermoaiste betinksel tekenje.

(FOAR)LÊZE
Bern fan in jier of 8 ôf sille it boek sels lêze kinne, foarlêze 
kin al fan in jier of 6 ôf.
It boek is tige gaadlik om yn de klasse foar te lêzen yn 
groep 3 oant ’e mei 6. Yn likernôch 6 foarlêssessys is it boek 
út te lêzen. Op hast alle spreads steane yllustraasjes, wat it 
boek oantreklik makket foar bern.
Ast as learkrê�  net it hiele boek foarlêze wolst, doch dan 
de earste 4 of 5 haadstikken, sadat de bern nijsgjirrich 
wurde sels fierder te lêzen.

PRATE OER IT BOEK
‘Wêr gong in 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 learkrê� , 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. 

20
min

OAN DE SLACH MEI IT BOEK
It boek kin ekstra ta libben komme troch allerhande ferskillende ynfalshoeken en ferwurkingsopdrachten.
De piktogrammen betsjutte: = groep, = trijetallen, = twatallen, = yndividueel, 10

min = tiid 
dy’t noadich is foar de opdracht.
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SKRIUWE – lit in ding libje
‘It hûs wol net dat wy hjir binne, tinkt Tije, aansen begjinne de treden út harsels te bewegen, 
de trep goait ús wer nei ûnderen ta en it hûs spuit út sa de foardoar wer út.’ (s. 18)
Tije stelt him foar dat it hûs libbet en him gedraacht as in minske. It hûs kin de trep 
goaie litte en brûkt de foardoar as in mûle.
Lit de bern in oar ding/gebrûksfoarwerp kieze, en har ynbyldzje dat dat ta libben komt. 
Wat docht it en wêrom? Wat seit it? Is it ding aardich, of miskien wol lulk of gemien en 
wêrom? Wat kinst freegje oan dyn ding, as er libbet?
Foarbyld: Ynienen kaam myn fyts ta libben. De trapers fleagen út harsels yn ’e rûnte, en 
ik moast my stiif fêsthâlde oan it stjoer om der net ôf te fallen. Ik fleach mei 50 troch de 
bocht. Wy hotsten by de stoepe op. ‘Au!’ rôp ik. ‘Wat dochst no, fyts?’ 
Myn fyts antwurde: ‘ ’. 
Fansels mei de learling sels kieze wat er ta libben komme lit. Miskien wol in judopak, 
barbypop, in keamerplant, de klok yn de tsjerketoer of in fuotbal.

SKRIUWE – in reklamefilmke foar dyn doarp of stêd
‘Sy lykje wol akteurs yn in reklamefilmke foar De Grutte Stêd’ (s. 15)
Buorlju Jan en Sjoukje somje foar Tije alle moaie dingen op dy’t er yn de nije stêd 
tsjinkomme kin, lykas in swimbad, in dierepark en in treinstasjon.
Stel, de learling wol in reklamefilmke meitsje oer syn eigen stêd of doarp. Lit de 
bern earst foar harsels ris tsien moaie dingen opskriuwe, dy’t dêr te finen binne. 
Dat hoege net altyd grutte dingen te wêzen, in moaie klimbeam mei ek. Lit se dan in 
‘reklamefilmke’ opskriuwe, mei in tekst dy’t in soad fertelt oan in nij bern yn ’e klasse.

(Foarbyld:
Wat moai datsto no ek yn  (namme stêd of doarp) wennest.
Wy ha in prachtich doarp/superleuke stêd.
Ast in kuier meitsje, rin dan ris del by 

Wat dêr sa bysûnder oan is 

)

SKRIUWE – alliteraasje
Op plakken brûkt skriuwster Mirjam van Houten alliteraasje, ek wol stêfrym of 
letterrym neamd, yn it boek. De begjinletters fan wurden binne itselde.
De blommen yn ’e beammen (…). Dy knalle út ’e knoppen! Fammen yn fleurige jurken, 
fûgels dy’t fluitsje. (s. 31)
Tije triuwt juf troch de tûken. (s. 58)
Juf spielt de stientsjes skjin. (s. 61)
Fertel de bern wat alliteraasje is en lês boppesteande sinnen foar.
Lit de bern ris in lange sin skriuwe fol alliteraasje. Eigenskipswurden (= bijvoeglijke 
naamwoorden) en eigennammen helpe altyd goed. De bern meie smokkelje mei lytse 
helpwurdsjes.
(Foarbyld: Bram, de bolle bakker, bromde ‘blikstiender’ en brocht yn syn blauwe broek in 
bril, brief en brune bôle nei syn broer.)

30
min

30
min

25
min

‘It hûs wol net dat wy hjir binne, tinkt Tije, aansen begjinne de treden út harsels te bewegen, 
de trep goait ús wer nei ûnderen ta en it hûs spuit út sa de foardoar wer út.’ (s. 18)de trep goait ús wer nei ûnderen ta en it hûs spuit út sa de foardoar wer út.’ (s. 18)de trep goait ús wer nei ûnderen ta en it hûs spuit út sa de foardoar wer út.’
Tije stelt him foar dat it hûs libbet en him gedraacht as in minske. It hûs kin de trep 
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TEKENJE – tekendiktee
‘Ien man beweecht net. Hást net. De man sit ek op in bankje. Hy hat nét in tillefoan.
En ek net in kaam, in skearapparaat of in waskmasine, tinkt Tije.
Hy hat griene gymskuon oan (…). Sûnder fiters. In broek dy’t te koart is. De jas fierste 
grut. Yn ’e iene hân hat er in appel. In bûsmes yn de oare hân. De man. Skylt. De appel. 
Hiel. Stadich. De skyl brekt net. It wurdt in lange appelskileslinger.
Hiel foarsichtich leit de man de slinger by himsels om ’e nekke! In ketting fan skyl. Gek en 
moai tagelyk. Dan beweecht der ynienen wat yn de man syn burd! Wat is dat? (…) Op it 
skouder fan de man sit in rôt.’ (s. 28)

By in moai boek kriget de lêzer of harker ‘plaatsjes yn ’e holle’. Hy sjocht it ferhaal foar 
him, as de skriuwer it goed beskriuwt. 
Mirjam van Houten beskriuwt haadpersoan Tseard hiel sekuer yn dizze passaazje. Dit 
is in yllustraasje-opdracht. 
Jou elke learling in A4-papier. De bern meie mei potlead Tseard tekenje, wylst de 
learkracht boppesteande alinea stadich foarlêst, en mei tuskenpoazen werhellet.
Moedigje de bern oan grut te wurkjen, en it hiele papier te brûken, dus net in lyts 
popke op de ûnderrâne te tekenjen. 
Lis dúdlik út dat it gjin kwestje is fan ‘goed’ of ‘ferkeard’, elke ynterpretaasje is prima. 
Sketse is ek prima, it hoecht net fuortdaalk in keunstwurk te wêzen.
Lit, as elkenien klear is, in tal bern har wurk sjen litte en fertelle hoe’t sy Tseard tekene 
hawwe.
Lit ta eintsjebeslút op side 31 fan it boek sjen hoe’t Mirjam van Houten Tseard tekene 
hat. Wat fine sy dêrfan? Wat falt harren op?
Freegje in pear bern foar de klasse, om te fertellen oer harren tekening en oanpak.

TOANIEL – gesichten lûke
‘Want Jan en Sjoukje dogge nuver.
Sy lûke feestlike gesichten.
Krekt o�  der neat slims oan ’e hân is.’ (s. 15)
 In gesichtsútdrukking fertelt in soad, ek as ien gjin wurden brûkt.
Kinne de bern foardwaan hoe’t jo ‘in feestlik gesicht’ lûke? Hoe sjogge jo dan?
En lûk mei-inoar ek ris in grappich gesicht, in fertrietlik gesicht, in lilk gesicht. 
Sjoch ris bang, ferbaasd, ferlyfd, ferlegen of lûk in poker-face.
Meitsje der dêrnei in riedspultsje fan.
Lit in bern in emoasje útbyldzje. De oaren meie riede hokker.

TOANIEL – toaniellêze 
Op wurkblêd 1 stiet in toanieltekst dy’t troch learlingen lûdop foarlêzen wurden kin.
Rollen: mem, heit en Tije. 
Lês de tekst (hy stiet op s. 46 en 47 fan it boek) earst foar, en freegje de bern dan yn 
groepkes fan trije de toanieltekst 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 aanst foarlêze kinne. 
Freegje, neidat de bern har taret ha, in pear groepkes nei foaren om de sêne út te 
spyljen. Fansels meie sy de tekst by de hân hâlde.
De spilers sitte mei har trijen yn de auto. Mem rydt. Set dêrom foar yn it lokaal trije 
stuollen del, twa foar en ien achter, dêr’t de akteurs op sitte kinne.

25
min

20
min

45
min
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TOANIELLÊZE  

Tije, wy moatte dyn kaai brûke.

  Us kaai is by de buorlju en dêr is no net ien thús.

     Eh… ik haw myn kaai net by my.

   Hoesa net, wêr is dyn kaai dan?

 Hast him weisleept?

      Nee, ik haw him gewoan eefkes ôfdien.

 Mar wêr hast him dellein?

      Eh….

 (ropt) Moat ik dan altyd alles út dy lûke? Wêr! Is! Dyn! Kaai!

       By Tseard. Tseard soe op myn kaai passe. Ik wie bang dat ik him weislepe 
soe by Jan en Sjoukje.

  (suchtet) Allemachtich. Wêr wennet dy jonge, dan ride wy dêr eefkes del.

 Hoe moat ik ride?

     (wiist) Dy kant op, dan rjochts, links, in ein by de grê�  del…

 Wêr bedarje wy hjir? Wat in earmoedich buertsje.

      Ho!

   Wennet er dêr?

      Nee, dêre. Dat is Tseard.

WURKBLÊD 1 – TIJE
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MEMHEIT TIJE
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Mirjam van Houten

OER

MIRJAM VAN HOUTEN

MIRJAM VAN HOUTEN (De Sweach, 1977) hat altyd al in 
soad aardichheid oan skriuwen en tekenjen hân. Earst wie 
sy tekstskriuwer, (web)redakteur en sjoernalist by û.o. de 
Friesland Post, Heit & Mem en De Moanne. Yn 2010 besleat 
sy om it roer om te goaien en oan de slach te gean as 
(berneboeke)skriuwer en yllustrator. 
It wurk fan Roald Dahl en Diet Huber -  mei de lêste hat se 
ek briefke -  hawwe har tige ynspirearre. Har ynstjoeringen 
foar it Grutte Foarlêsboek (Afûk, 2013) waarden och sa 
wurdearre en smieten ferfolchopdrachten op.
Sjoch foar mear ynformaasje www.mirjamvanhouten.nl 

Oar wurk fan Mirjam van Houten:
It kadootsje/ Het cadeautje (twatalich), Afûk, 2017, útjûn yn 
opdracht fan de provinsje Fryslân.
B ydragen oan ferskate Tomke-boekjes, Afûk.
It Grutte Foarlêsboek 1 (2013) en 2 (2019), koarte ferhalen en 
yllustraasjes, Afûk.


