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OER IT BOEK
P is fan PIBA is in Aabee-boek, dêr’t eltse letter yn ferbûn 
is mei in bist (en ien aai). Net allinnich de soart, mar ek 
de namme fan it bist begjint mei dy letter. Boppedat stiet 
by alle bisten ek nochris in Fryske gjalp of útspraak dy’t 
mei deselde letter begjint. Baarch Bintsje seit bygelyks 
‘blikstiender’, do Durk ‘dealehaalder’ en goes Gosse 
‘goeie!’. Alle letters ha in spread (twa siden) yn it boek 
krigen.
It boek moast der komme om’t Fryske bern oant dan ta 
allinnich Hollânsktalige alfabet-boeken ta har beskikking 
hiene, fertelt skriuwer Dorine van den Beukel yn har 
neiwurd, en de p is no ienkear fan ‘paard’, mar net fan 
hynder.
De bisten yn it boek binne allegear ticht by hûs, yn de 
eigen omkriten, te fi nen. It binne in tal sûchdieren (baarch, 
foks, hûn, ychel, ko, okse, rôt, skiep), fûgels (do, goes, jerk, 
ljip, pykjes, ûle), ynsekten (eamelder, ilebij, ingeltsje, neef, 
tuorren) en in wjirm. By de letter A heart in aai. 
De grafyske ôfbyldings yn oantreklike, felle kleuren binne 
artistyk en eigensinnich mei moaie details. Sa steane 
de letters op it rút fan baarch Bintsje spegelbyldich, hat 
do Durk in pompeblêd op syn T-shirt en in ring om syn 
poat, en is it ûngemak dat mûs Minne krige dat er mei de 
sturt yn in mûzefalle sit. Soms hat de skriuwer/keunstner 
derfoar keazen de foarmen ôf te snijen. De ôfbyldings 
binne tekene mei in kroantsjepinne mei Eastindyske inkt 
en letter ynkleure.
De skriuwer mijt drege Fryske wurden net, lykas fi nne, 
hommels, dimmener, teister, tsjappe of wizânsje, mar dat 
jout wer mooglikheden ta it learen fan moai taaleigen en 
taalplezier. Fierderop yn dizze les stiet in ferklearjende 
wurdlist. 
Der wurde yn de gedichten gjin haadletters brûkt, sels net 
foar de nammen. Dat sil grif in typografyske kar west ha. 
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Foar de begryplikheid hat it net folle doel, om’t de haadletter 
wol grut boppe elts fers stiet, en boppedat om’t de bern dy’t 
de teksten begripe kinne gjin begjinnende lêzers mear binne.
Op de skutblêden steane alle bisten mei har letters nochris 
oersichtlik op in rychje. 

FOARLÊZE
P is fan PIBA is, ek om’t der wolris in dreger Frysk wurd yn 
stiet, hiel gaadlik om foar te lêzen fan groep 3 ôf.

1. Tarieding
Lês earst sels it printeboek 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. 
Foar fi erder gemak kinne de platen ek grut, fi a it digiboerd 
toand wurde.1

2. Yntroduksje
Lit it boek oan de bern sjen. Foarkant, mar ek achterkant. 
Wat sjogge sy? Kinne sy betinke watfoar boek dit is? Wêr 
soe it oer gean? Jou de bern folop romte om te reagearjen. 

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 as earste de letter oan dat sintraal stiet yn it fers. Wiis 
de haadletter en lytse letter oan. Kinne de bern dy al lêze?
Sjoch dan mei de bern nei oare dingen. ‘Kinne jim de 
letters op it rút lêze? Wêrom net?’ ‘Wat is dit foar bist?’ ‘Wat 
sizze jim sels tsjin dat bist?’ 
It is better dat it ferhaal de earste kear net ál te faak 
ûnderbrutsen wurdt, om’t de bern oars de tried fan it boek 
kwytreitsje.

4. Neiprate
Nim royaal de tiid om nei te praten. Lês dêrfoar it boek 
nochris foar, en besteegje diskear spesjale oandacht oan 
de details en wat de bern der allegear oer fertelle wolle.

Foar de begryplikheid hat it net folle doel, om’t de haadletter 
wol grut boppe elts fers stiet, en boppedat om’t de bern dy’t 
de teksten begripe kinne gjin begjinnende lêzers mear binne.
Op de skutblêden steane alle bisten mei har letters nochris 

Prate – rûntepetear
Bepraat mei de bern in pear gedichten út it boek, bygelyks:

A. Fûgelring
‘durk is faak wat skruten.’ (d is fan do durk)
Do Durk hat in ring om ’e poat. Dat ha fûgels wol faker. 
• Witsto wêr’t dy ring foar is by postdowen?
• Wat fynst fan wedstriden mei postdowen?
• Hasto wolris (in plaatsje fan) in wylde fûgel sjoen mei in ring of mear ringen om ‘e poat?
• Wêr soe dat foar wêze?
• Hoe soe it wêze foar in fûgel om sa’n ring te hawwen?

B. Lyts wêze
‘ik lûk myn fuotsjes gau tebek.’ (i is fan ingeltsje idskje en ibeltsje ilebij)
Ingeltsje Idskje en Ibeltsje ilebij binne beide sa lyts, dat se fuortsakje yn in boltsje ierdbei-iis. 
• Hoe soe it wêze om sa lyts te wêzen as in ingeltsje? (=lieveheersbeestje)
• Wat soe dan hiel dreech wêze om te dwaan?
• Wat soe dan hiel maklik wêze om te dwaan?
• Wêr soest sliepe, ast sa lyts wiest?
• Mei watfoar dingen soest moai boartsje kinne en hoe?
• Is it gefaarlik foar in bistke om lyts te wêzen, of krekt feilich?

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.

20
min

1 (Tink der goed om dat dat allinnich mei foar eigen gebrûk. Op boeken 
rêst copyright, in printeboek mei noait iepenbier makke wurde, dus 
bygelyks net samar yn syn gehiel fi a de social media ferspraat wurde.)

goeie!
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C. Lekker smoarch
‘modderbaaie soe ik noait dwaan, sa alderferskrikkelikste smoarch.’ 
(b is fan baarch bintsje)
As bargen frij omskarrelje kinne, meie se graach in modderbad nimme.
• Wêrom soene se dat dwaan? (it beskermet tsjin felle sinne en parasiten)
• Kinst oare bisten betinke dy’t ek gek binne op modder? (guon fi sken, kikkerts, 

ynsekten libje yn de modder)
• Fynsto yn de modder omgrieme ek moai? Wêrom wol of net?
• Hoe slim fynst it om smoarch te wurden? Wêrom?

D. Aaien
‘a is fan aai abe.’
Blêdzje it boek yn de rûnte troch en freegje oan de bern: 
• Watfoar bisten yn it boek lizze aaien? (de wyfkes fan de fûgels do, goes, ljip, mar 

ek ynsekten as eamelder, ilebij, ingeltsje, neef, tuorren en sels de wjirm. De jerk is in 
mantsje-ein, dus dy leit gjin aaien)

E. Swimme
‘rôt rimmer is in betûft e swimmer.’
Lit alle spreads fan it boek sjen en freegje de bern watfoar bist goed swimme kin, en 
watfoar bist leaver drûch bliuwt. 
• Hast dit bist wolris yn it echt sjoen? 
• Hast sa’n bist wolris swimmen sjoen? Of hat dit bist it mier oan wetter?
TIP: besykje fi a Google ris plaatsjes te fi nen fan de boekebisten yn it wetter. 
Hat it bist it nei it sin, of leit/stiet er dêr by ûngelok? Wat tinke de bern?

merakels!
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PRATE – drege wurden
‘goes gosse hat in nuvere wizânsje’
Yn de ferskes steane wolris drege wurden, wêrfan’t it goed is oan de bern út te lizzen 
wat se betsjutte. Hjirby de ferklearring (op alfabetyske folchoarder):
Argewaasje  ergernis
Betûft e kundich, bedreaun
Boksen  broekspipen
Dimmener  beskiedener, kalmer
Eamelder  mychhimmel, pishimmel, ‘mier’. 
Finne  stik lân dat brûkt wurdt as greide
Hoksen  knibbelholtes. Ien op ’e hoksen sitte = eft erneisitte
Hommels  ûnferwachts
Ilebij  waps, wesp
Ingeltsje  leavehearsbistke
Jerk  mantsjesein
Mjitte  ‘maat’, grutte
Neef  ‘mug’
Ornaris  gewoanlik
Piba  ‘kiekeboe’ 
Skruten  bangich
Snaskje  smakkend en genietsjend ite
Stripe  smel stik, strook
Teister  sliert, raai
Tsjappe  smakke
Wizânsje  gewoante
TIP: allerhande Fryske digitale wurdboeken en oare taalstipe binne fergees te fi nen fi a 
de website www.taalweb.frl

TAAL – bisten betinke
‘b is fan baarch bintsje’
Fansels binne der by eltse letter fan it aabee noch oare Fryske bistenammen te 
betinken, as dy’t Van den Beukel keazen hat. By a hie se ek aap, alk of ara kieze kinnen, 
by h ek hyena, hynder of hart.
Freegje de bern yn twatallen om in aabee fan oare bistenammen as yn it boek gear te 
stallen. Leaver net opsykje, mar sels betinke. 
Meitsje dêrnei in oersjoch op it boerd. Wat ha se betocht by de a? By de b? By de d? By 
watfoar letter steane de measte bisten?
Bisten dy’t begjinne mei in c, q, v, x en z hoege net, want dy besteane yn it Frysk net.

TAAL – bist mei dyn foarletter
‘m is fan mûs minne’
Freegje de bern om in bist te betinken dat begjint mei de letter fan harren foarnamme. 
Jesse betinkt miskien in jakhals, Nadim in noashoarn en Sinne in slang. Freegje de 
bern de letter hiel grut op in A4 te tekenjen, en it bist deryn of dertusken. Fansels meie 
se de tekening ek kleurje, en der wiere keunstwurken fan meitsje. 

‘goes gosse hat in nuvere wizânsje’
Yn de ferskes steane wolris drege wurden, wêrfan’t it goed is oan de bern út te lizzen 
wat se betsjutte. Hjirby de ferklearring (op alfabetyske folchoarder):

10
min

20
min

20
min

blikstiender!



Fiif lytse pykjes,
Dy frieten swarte hjouwer;
Ien gappe en foel dea op ’e rêch,
Doe wiene der noch mar fjouwer.

Fjouwer lytse pykjes,
Dy soene ’t paadsje feie;
Ien krige de biezem op ’e kop,
Doe wiene der noch mar trije.

Trije lytse pykjes,
Dy rôpen: ‘Is der wa?’
‘Ja!’ sei de murd en friet ien op,
Doe wiene der noch mar twa.

Twa lytse pykjes,
Dy keatsten mei in stien;
De lytste krige ’m tsjin ’e wjuk,
Doe wie der noch mar ien.

Dat iene lytse pykje,
Fleach op ’e Dokkumer toer;
Hy lit him draaie mei de wyn
En sjocht de fjilden oer.
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TAAL – pykje-rymkes 
A
‘fi if, njoggen, tsien, wy kinne hiel goed telle.’ (p is fan pykje pytsje)
De pykjes ha in soad selsbetrouwen, mar om earlik te wêzen giet tellen harren net hiel 
goed ôf.
Freegje de bern yn twatallen om tegearre in pykje-rymke te meitsjen, dêr’t de sifers op 
de goede folchoarder steane.
Op wurkblêd 1 stiet al in opsetsje en wurde ek al wat suggestjes foar rymwurden jûn. 
Bepraat eft erôf. 

B
Der is nóch in Fryske telboekje op rym oer pykjes, skreaun troch Omke Jan 
(pseudonym foar J.K. Dykstra) yn 1929. Al hast hûndert jier âld dus; in echte klassiker. 
Dit is de (hertaalde) tekst:

Tsien lytse pykjes,
Dy ieten tsjokke broggen;
De roppichste ferslokte him,
Doe wiene der noch mar njoggen.

Njoggen lytse pykjes,
Dy kuieren yn ’e nacht;
Ien rekken yn in hazzestrûp,
Doe wiene der noch mar acht.

Achte lytse pykjes,
Dy knipten fi terbân;
Ien knipte ’m sels de poatsjes ôf,
Doe wiene der noch mar sân. 

Sân lytse pykjes,
Dy ieten pikelfl eis;
Ien dronk him letter samar dea,
Doe wiene der noch mar seis.

Seis lytse pykjes,
Dy pleagen in âld wiif;
Hja sloech ien mei de tange dea,
Doe wiene der noch mar fi if.

‘fi if, njoggen, tsien, wy kinne hiel goed telle.’ (p is fan pykje pytsje)
De pykjes ha in soad selsbetrouwen, mar om earlik te wêzen giet tellen harren net hiel 

30
min

It rint net bêst ôf mei de pykjes fan 
Omke Jan. Dat kin wol wat freonliker.
Lês de bern it ferske foar, mar dan de 
ferzy op wurkblêd 1, dêr’t fan elts 
kûplet de tredde rigel ûntbrekt. Kinne 
de bern yn twatallen hieltyd in tredde 
rigel foar elts kûplet betinke? Bepraat 
wat se betocht ha, en lit in tal groepkes 
har gedicht presintearje.
Lês oan de ein it oarspronklike gedicht 
foar. Wat fi ne de bern dêrfan?
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TAAL – foardrage
Foar de útspraak fan it Frysk, mar ek om it foardraachtalint fan de bern te 
ûntwikkeljen, is it aardich mei de bern in pear gedichten út de holle te learen.
Ut dit boek binne G is fan goes gosse en I is fan ingeltsje idskje en ibeltsje ilebij dêr 
bygelyks hiel gaadlik foar. 
Oanpak: 
Lit in foto fan de spread op it digiboerd sjen, en lis út wat de bedoeling is.
Lês de tekst in kear foar, en dan nochris.
Lis de drege wurden út.
Nûgje no de bern út om de tekst ‘mei te praten’.
Lear harren de tekst oan yn stikjes.
Fersterkje de presintaasje mei gebearten, bygelyks by ‘lekker gliidzje, lekker skye 
(skybewegings), de mûtse op (sabeare opsette), no hoi, goes gosse, goeie! (swaaie). 
Oefenje it de oare deis nochris, en de kommende tiid noch in pear kear, sadat it ferske 
goed ûntholden bliuwt.

TAAL – bisten yn siswizen
Op wurkblêd 2 steane tsien siswizen, wêryn’t in wurd ûntbrekt. Dat binne nammen fan 
bisten út dit boek. Om te helpen steane harren plaatsjes oer it blêd ferdield. Kinne de 
bern it goede bist ynfolje, en betinke wat de siswize betsjut? Bepraat eft erôf.

ANTWURDEN: 
Dat famke is in echte (ychel) sa byderhant.
Hy is sa liep as in (foks).
Jesse is sa smoarch as in (baarch).
De (hûn) yn de pot fi ne.
Buorfrou is sa beweechlik as in (ljip).
Myn freon is soms sa dom as in (okse).
Hast dy no wer ferslept? Grutte (ûle) datste biste!
Myn bruorke lêst. Hy is sa stil as in (mûs).
As ien (skiep) bletteret, bletterje se allegear. 
Myn suske kin swimme as in (rôt).

TAAL – stimpelje
Om te boartsjen mei it Aabee kin hiel goed de ynteraktive klankstimpelkiste Lear de 
lûden brûkt wurde. Mei de houten stimpels kinne de bern op in Ipad stimpelje, fi a in 
maklik del te heljen gratis app. It lêste, blauwe fak op it thússkerm ‘stimpelje’ biedt 
romte foar frije opdrachten. Dêr kinne de bern bygelyks de nammen fan de bisten út 
p is fan PIBA stimpelje, of harren eigen nammen.
Sjoch foar mear útlis; https://bit.ly/3bou5oq, of op de website fan de fi rma Heutink. 

Foar de útspraak fan it Frysk, mar ek om it foardraachtalint fan de bern te 
ûntwikkeljen, is it aardich mei de bern in pear gedichten út de holle te learen.

G is fan goes gosse I is fan ingeltsje idskje en ibeltsje ilebij dêr 

15
min

jawis!

15
min

30
min
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TEKENJE – de oare helte
De bisten yn it boek wurde eigensinnich ôfsnien, krekt as passe se net earlik op de 
siden. Sjoch mar ris nei de ko by A, of nei de jerk by J. Op wurkblêd 3 steane in pear 
PIBA-bisten, dy’t noch ôfsnien binne. Freegje de bern om de tekeningen kompleet te 
meitsjen, en dan moai yn te kleuren en te fersieren.

TEKENJE – wat wurdt dit aai
‘Alderraarst, seit abe, wat sil dit no? wetter yn myn aai-cabrio’. (a is fan aai abe)
Abe hat fan syn aai in auto mei in iepen dak, in cabriolet, makke. Op wurkblêd 4 steane 
fjouwer aaien tekene. Freegje de bern dêr fanalles yn of by te tekenjen, sadat elts aai 
wat oars wurdt. Wat kinst noch mear fan in (hol) aai meitsje? Miskien wol in hûs, in tas, 
in lampe of in hoed? 

NIFELJE – guod foar Idskje en Ibeltsje
Tarieding: sparje in pear wiken mei de hiele groep ôff al/dingen dy’t fuortsmiten wurde 
sille lykas plestik fl eskes, húskeroltsjes, doppen, lytse doaskes, lapkes stof, lintsjes, 
lusiferhoutsjes, tou, spiralen út kalinders en neam mar op.
Freegje de bern dêr boartersguod of meubeltsjes foar Idskje en Ibeltsje fan te nifeljen. 
Soms ynspirearret de foarm fan in foarwerp al. Sit der in autoke yn, of earder in 
glydsbaan? Miskien in baaikûp yn dat yakult-fl eske, of in blompot yn it hierlakdopke?
Beplak en fervje it foarwerp. Meitsje op in tafel op kast in presintaasje fan alle foarwerpen. 
Miskien kin fan in doaze sels in Idskje en Ibeltsje-hûs makke wurde mei in tún derfoar?

SPULTSJE – Weikrûperke
‘ik bin der net. ik haw mysels ferstoppe’ (j is fan jerk joppe)
Jerk Joppe seit dat er him ferstoppe hat. Boartsje ris weikrûperke mei de groep. Praat 
yn it foar goed it gebiet ôf dêr’t elkenien him yn ferstopje mei. Ien bern is de siker, de 
oaren meie weikrûpe. De siker telt mei de eagen ticht, op in ôfpraat plak, oant tritich 
(foar hiel jonge bern is oant tsien telle al genôch). As it tellen klear is ropt er: ‘Ik kom!’ 
en begjint mei sykjen. Fansels binne de weistoppe bern sa stil as mûs Minne!
It spul is ôfrûn as elkenien fûn is. Wa’t echt net te fi nen is komt oan ’e ein te foarskyn 
nei’t roppen is: ‘Kom mar foar it ljocht, wêr’tst ek bist!’
Wa’t it lêste fûn is, mei by it folgjende spul de siker wêze.

SPULTSJE – Ik gean op reis en nim mei …
‘eamelder eise giet op reis en hy nimt mei...’ (e is fan eamelder eise)
Eamelder Eise syn reis freget fansels om it spul ‘Ik gean op reis en nim mei.’ 
Hoe giet dat ek alwer?
Elkenien sit yn in rûnte. De learkrêft  begjint en seit bygelyks: ‘Ik gean op reis en nim 
mei: in tinte. De twadde spiler werhellet dat en foeget in foarwerp ta. ‘Ik gean op reis 
en nim mei: in tinte en in koff er. De folgjende is oan bar. ‘Ik gean op reis en nim mei: in 
tinte, in koff er, myn pyama.’ En nûmer fjouwer: ‘Ik gean op reis en nim mei: in tinte, in 
koff er, myn pyama, in toskboarstel.’ Wa’t in foarwerp net mear wit of in fout makket, is 
ôf. De rest giet krekt salang troch oant der ien bern oerbliuwt.
TIP: lear de bern datst de foarwerpen, troch se te fi sualisearjen, better ûnthâlde kinst. 
Betink hoe’t de tinte derút sjocht, set de koff er der yn tinzen foar, lis dyn eigen pyama 
yn de koff er. Se hoege dan net mear losse foarwerpen te ûnthâlden, mar in plaatsje dat 
har foar eagen stiet. Sa kinne se better in soad dingen ûnthâlde.

De bisten yn it boek wurde eigensinnich ôfsnien, krekt as passe se net earlik op de 
siden. Sjoch mar ris nei de ko by A, of nei de jerk by J. Op wurkblêd 3 steane in pear 
PIBA-bisten, dy’t noch ôfsnien binne. Freegje de bern om de tekeningen kompleet te 

30
min

25
min

50
min

20
min

salang’t mar 
moai is

krekt!
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WURKBLÊD 1 – DE P IS FAN PIBA

A.

Ien, twa
De pykjes  (ba, fl a, ha, ja, ka, piba) 

Trije, jouwer, fi if
Se  (liif, pine yn it liif, oliif, skiif, wiif) 

Seis, sân, acht
 (jacht, klacht, macht, nacht, fracht, kracht)

Njoggen, tsien
 (ien, dien, gien, miskien, grien, stien)

B.

Tsien lytse pykjes,
Dy ieten tsjokke broggen;

      
Doe wiene der noch mar njoggen.

Njoggen lytse pykjes,
Dy kuieren yn ’e nacht;

      
Doe wiene der noch mar acht.

Achte lytse pykjes,
Dy knipten fi terbân;

      
Doe wiene der noch mar sân. 

Sân lytse pykjes,
Dy ieten pikelfl eis;

      
Doe wiene der noch mar seis.

Seis lytse pykjes,
Dy pleagen in âld wiif;

      
Doe wiene der noch mar fi if.

PYKJE-RYMKES
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Fiif lytse pykjes,
Dy frieten swarte hjouwer;

      
Doe wiene der noch mar fjouwer.

Fjouwer lytse pykjes,
Dy soene ’t paadsje feie;

      
Doe wiene der noch mar trije.

Trije lytse pykjes,
Dy rôpen: ‘Is der wa?’

      
Doe wiene der noch mar twa.

Twa lytse pykjes,
Dy keatsten mei in stien;

      
Doe wie der noch mar ien.

Dat iene lytse pykje,
Fleach op ’e Dokkumer toer;

      
En sjocht de fjilden oer.
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WURKBLÊD 2 – DE P IS FAN PIBA
BISTEN YN SISWIZEN

Hjirûnder steane tsien siswizen. Kinsto de goede bistenammen ynfolje? 

Dat famke is in echte      sa byderhant.

  Hy is sa liep as in      

Jesse is sa smoarch as in     

    De      yn de pot fi ne.

Buorfrou is sa beweechlik as in      

 Myn freon is soms sa dom as in      

  Hast dy no wer ferslept? Grutte       datste biste!

Myn bruorke lêst in boek. Hy is sa stil as in      

   As ien       bletteret, bletterje se allegear. 

 Myn suske kin swimme as in      
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ychel

okse
    De okse
    De 

foks
ûle

baarch

mûs

hûn

skiep

ljip  Hy is sa liep as in ljip  Hy is sa liep as in 

rôt
  Hast dy no wer ferslept? Grutte 

rôt
  Hast dy no wer ferslept? Grutte 
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WURKBLÊD 3 – DE P IS FAN PIBA
TEKENJE DE OARE HELTE
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WURKBLÊD 4 – DE P IS FAN PIBA
WAT WURDT DIT AAI?
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Dorine van den Beukel

Oer 
Dorine van den Beukel

DORINE VAN DEN BEUKEL (*1968, Amsterdam) hat 
Nederlânske taal- en letterkunde studearre en ek grafyske 
foarmjouwing oan de Rietveld Academie. It Frysk fûn sy 
altiten al in moaie taal, mar Frysk leare yn Amsterdam, 
dat wol net. Doe’t sy yn 2000 yn Fryslân bedarre wie dêr 
gelokkich de Afûk en in soad geduldige Friezen dy’t mei har 
Frysk prate woene.
Har boeken geane oer dingen dy’t har opfalle yn de Fryske 
taal. It earste boek dat se skreau én tekene, Ferrifeljende 
froulju, frysk-nederlands warwoordenboek, gong oer 
wurden dy’t sy sels dreech fûn om te learen, om’t Fryske 
wurden dy’t soms bot op Nederlânske lykje (lykas ruft , neef 
en draak) hiel wat oars betsjutte.
Aabee-boek P is fan PIBA is har twadde boek.
Van den Beukel wennet yn Heech, wurket as ûntwerper en 
set har yn foar duorsumens en klimaat. Sy skriuwt ûnder 
oare foar it Friesch Dagblad en it tydskrift  Noorderbreedte.

Seis fragen foar Dorine van den Beukel

1. Jo moasten by eltse letter in bist kieze. Fûnen jo 
it dreech om te kiezen? Wêrom ha jo krekt dizzen 
útkeazen, en net bygelyks h is fan hynder, k is fan knyn 
of m is fan murd?
Ik ha myn favorite bisten yn it boek opnommen. En by 
guon letters moast ik kieze. By de h wie it hûn of hynder en 
doe haw ik keazen foar de Fryske stabij, dochs echt myn 
favoryt. By de k wie it itselde ferhaal. De knyn is ek ien fan 
de bisten dy’t ik hiel aardich fyn, mar in Frysk bisteboek 
sûnder ko, dat kin fansels net. En by de m fyn ik de mûs 
fi erwei sympatiker as de murd.

2. Wêrom ha jo net foar in bist keazen by de A, mar foar 
in aai?
In aai is ek in bytsje in bist, dochs? Of alteast, de ferpakking 
dêr’t in bist yn sit. En ik fûn it moai om te begjinnen mei in 
aai want dat is eins dochs ek it begjin fan alle bisten.

3. Wat is jo leavelingsbist en wêrom?
Myn leavelingsbist is it skiep. It is in freedsum bist en it jout 
hearlik waarme wol.

4. Wat fi ne jo moaier om te dwaan, skriuwe of tekenje? 
Wêrom?
It is fansels wat fl au om te sizzen: allebeide. Mar dat sis 
ik al, want de kombinaasje makket it foar my sa leuk. It 
skriuwen is moai, mar in tekening follet dat prachtich oan. 
En oarsom ek. Yn in tekening kinst in soad fertelle, mar mei 
wat wurden derby noch krekter.

5. Roppe jo sels wolris ien fan de gjalpen út it boek, 
lykas blikstiender, dealehaalder of heden hiske? 
Jawis. Ik brûk se net allegear likefolle en guon, lykas 
dealehaalder of wrammels, brûk hast noait, mar heden 
hidske of blikstiender brûk ik echt wol. Dy fyn ik prachtich. 
En ik hoopje dat bern der ek miskien in pear leuk gjalpen 
by fi ne en miskien sels ek brûke. Wrammels, dat is toch in 
prachtich wurd!

6. Binne jo fan doel nochris in Frysk berneboek te 
meitsjen? Wêr soe dat dan oer gean?
Jawis. Ik haw al in skoft ke wurke oan in boek oer skiep. It is 
hast klear.

útsjepút!


