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OER IT BOEK
Bartele Bûse is opboud as in ramtfertelling. It ferhaal oer it 
hast achtjierrige jonkje Bartele en syn freon Skelte foarmet 
de omlisting foar tweintich ferhalen dy’t Skelte optinkt 
en fertelt by elts foarwerp dat Bartele sammele hat. Dat 
binne in knikkert, in brânglês, in kaai, in koark, in knyft , 
in stoer, in spegeltsje, in punêze, in stikje hout, in kaam, 
in bûshorloazje, in briefke, in bûsdoek, in fear, in kleurde 
stien, in fl uitsje, in tosk, in fi ter, in klapperpistoal en in 
medalje.
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Is it bûtenste ferhaal oer Bartele, dy’t thús syn draai net 
sa fi ne kin, mar him wol thúsfi elt by de âlde skilder Skelte, 
realistysk, de losse ferhalen binne mearkeseft ich en sitte 
fol fantasy. Dêryn lêze we oer pratende bisten, libjende 
foarwerpen, heksen en oare wûnderwêzens. Nearne wurde 
de ferhalen trouwens te yslik foar de doelgroep.
Opfallend is it moaie taaleigen dat skriuwer Berber van der 
Geest brûkt. Guon wurden sille tsjintwurdich wat âldfrinzich 
oerkomme, mar se jouwe de koarte ferhalen ekstra glâns. 
Mei foarlêzen sil de betsjutting wol dúdlik wurde. 
Fan Berber van der Geest, dy’t ek lietteksten skreau, is 
bekend dat se bysûndere Fryske wurden ‘sammele’ om se 
letter yn har boeken brûke te kinnen.
Yn in ynterview fertelde se dat se it jonkje dat model stie 
foar Bartele as juf yn de klasse hân hie. Doe’t er folwoeksen 
wie, kaam se him nochris tsjin. Hy wie archeolooch wurden. 
Van der Geest hat ek yn artikels beskreaun hoe’t se as 
bern by har pake, de keunstskilder en skearbaas Jaring 
Walta, yn Wytgaard útfanhûze. Pake gong sneins mei 
har te kuierjen, naam har mei it lân yn om te tekenjen en 
skilderjen, hie in atelier boppe de winkel en wie in goede 
ferteller. It kin net oars as dy pake hat model stien foar 
keunstskilder Skelte yn it boek.
De swartwyt-yllustraasjes binne fan Laura Tietjens. By de 
losse ferhalen stiet hieltyd ien kollaazje-eft ige skildering.

GEARFETTINGEN FAN IT BÛTENSTE, 
EN DE 20 LOSSE FERHALEN
Bartele Bûse
Bartele bewarret de moaie dingen dy’t er fynt yn syn 
bûsen. Syn mem fynt it rotsoai, en wol se fuortsmite. 
Bartele freget dêrom oan syn grutte-minske-freon, de 
keunstskilder Skelte, oft  er dêr syn fynsten ûnderbringe 
mei. Skelte fynt Bartele syn skatten ek prachtich, en biedt 
oan se ien foar ien te skilderjen, en der dan in ferhaal by te 
fertellen. Bartele mei alle sneonen delkomme. Hy harket 
mei sân pear earen nei de aventoeren fan:

In knaap fan in knikkert
In grutte knikkert rôlet troch de wrâld, mar oft  er no yn 
Nederlân, Frankryk, Ruslân of Sina is, oeral krije bern rûzje 
om him. Wêrom soe dat wêze, freget de knikkert him ôf. 
Soene der ek bern wêze, dy’t net altyd it measte, it langste 
of lekkerste ha wolle?

It bjusterbaarlike brânglês
Wat er ek besiket, kening Klomsk fan Kjeldmanië kin mar net 
waarm wurde. Alderhande minsken komme mei oplossingen 
dy’t net wurkje. Mar dan meldt Watse him. Hy set de kening 
yn in kûle, en rjochtet fi a syn brânglês sinnestrielen op him. 

De kening teit ta iiskâld wetter mei in fl ues, dêr’t de bern fan 
Kâldhuzum letter op boartsje en ride.

De krúskekaai
Klaas is gek op kaaien. Mar mei de kaaien dy’t er fan beppe 
krigen hat, is er de buorlju ta lêst troch yn harren slotten 
om te pjukken. De kaaimakker kin Klaas syn kolleksje wol 
wurdearje, benammen de krúskekaai. Ast dêr trochinne 
sjochst, kinst sjen oft  minsken betsjoend binne, fertelt er. 
Sa feroaret Klaas-Kaai yn Klaas-Koekeloer, en net ien hat 
mear lêst fan him.

De sjampanjekoark
Myntsje kin it net helpe; te pas en te ûnpas lit se hurde 
sketen, sels as se by har muoike op besite is en op skoalle. 
Bouke riedt har oan in koark yn har gat te triuwen en 
tegearre sykje se ien út de glêskontener. Mar oft  Myntsje 
him ek brûkt...

It knyft
It knyft  (= knipmes) hat sin om te stekken. Mar Gabe, de 
âldman dy’t him keapet, brûkt him om potleaden mei te 
slypjen en tou mei te snijen. Saai, fynt it knyft . Dan komt 
lytse Eldert útfanhûs. Dy pakt stikem it knyft , boartet 
dermei en snijt him yn ’e fi nger. As omke syn knyft  kwyt 
is, liicht er. Letter op ’e jûn fertelt er earlik wat der bard is. 
It knyft  is teloarsteld. Hy hie sa graach aventoeren belibje 
wollen, mar no moat er wer fl uitsjes en tou snije. Ba!

It wûnder-stuorke
Alles wat de bern yn Knyphuzen ferlieze, fandelet Koop mei 
syn bakfyts byinoar. Jûns helje de âlders it ferlerne guod 
wer by him wei. Oant Koop in wûnderstuorke fynt dat him 
alle dagen ferdûbelet. Al gau hat Koop in skoech fol jild. 
De minsken fi ne dat fertocht en Koop wurdt yn ’e fi nzenis 
smiten. As de rjochter him frijsprekt, ferhuzet er nei in oar 
doarp. Dan pas misse de bewenners fan Knyphuzen him, 
want se moatte no it ferlerne boartersguod ferfange, en 
dat is hiel djoer. 

It spegeltsje
Froukje keapet in rûn spegeltsje. As se dêr yn sjocht, stiet 
der in aap eft er har. Har ferfelende broer Rindert lit de 
aap frij troch yn ’e spegel te sjen as de klok slacht. De aap 
ûntsnapt troch it rút en set de stêd op ’e kop. De plysje 
fangt him en set him yn in sel. Gelokkich slagget it Froukje 
de aap wer yn de spegel te krijen, mar dan lit se de spegel 
stikken falle. In diggeltsje nimt se mei. Jûns sjocht se der in 
hiel lyts aapke yn.

Is it bûtenste ferhaal oer Bartele, dy’t thús syn draai net 
sa fi ne kin, mar him wol thúsfi elt by de âlde skilder Skelte, 

De kening teit ta iiskâld wetter mei in fl ues, dêr’t de bern fan 
Kâldhuzum letter op boartsje en ride.
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De piperwynske (= dwers en ûntefreden) 
prippunêze
Ien punêze op skoalle wol net sitten bliuwe yn in poster. 
Hy docht Harmke, Roel en ek master sear, en stekt dan 
de bannen fan master syn fyts lek. Master lit alle bern 
neibliuwe. Wa’t it dien hat, moat mar skilje, seit er as se wer 
fuort meie. Mar nimmen skillet. De punêze rôlet nei bûten, 
klear om fi erder te narjen. Mar dan komt der in swiere 
trekker oanriden...

De fretwolf
De minsken fan Eangbuorren binne dermei oan. Earst fret 
de fretwolf alle fûgels en bisten yn ’e bosk op, dan begjint 
er harren túntsjes ek noch leech te fretten. De gemeente 
belooft  2000 euro oan dejinge dy’t de fretwolf fuortjaget. 
Wopke fan ’e bakker hat in plan. Hy makket in mingsel fan 
stikjes kaugom en gist. Dat riist yn de wolf syn mage, as er 
it opfret. Nachts knalt de fretwolf útinoar. Foar it jild dat er 
kriget, lit Wopke de bosk wer opknappe.

De kaam fan juffer Lize
Epke, soan fan in hierknipper, fynt in kaam yn ’e bosk. As er 
syn hier dermei kjimt, is it de folgjende dei lang. De heit fan 
Epke kriget it yn syn winkel drok mei de tsjoenderskaam 
dy’t in protte tefreden klanten opsmyt. Oant der in 
geheimsinnich mantsje opdûkt mei in grouwe prúk hier 
dêr’t de kaam yn brekt. De tsjoenkrêft  is ferlern, en de 
kaam giet nei in museum.

De âld raap
Pake syn gouden horloazje hat der genôch fan altyd op 
’e tiid te rinnen en tikke-tikke-tik te sizzen. Hy begjint 
stadiger te rinnen: tuike-tuike-tuike. Pake komt oeral te 
let, en bringt syn horloazje nei de klokmakker. It helpt 
net. Dan driget pake syn âld raap op de strontbult te 
smiten. Dêr skrikt it horloazje sa fan, dat er wer netsjes 
begjint te rinnen. 

It knipbriefke
Frytsen en Lyntsje fi ne in heimsinnich briefke ûnder 
de hage, dêr’t yn om help frege wurdt. Se moatte nei it 
swarte boskje komme mei sâlt. As se dat dogge, moetsje 

se in ekster. Sadree’t de famkes sâlt op har sturt struie, 
feroaret se yn in aaklik wyfke en fl jogge der hurde 
stiennen út it binnenst fan de ierde. De heiten fan de 
skrokken famkes geane dy jûns nei it plak werom en fi ne 
dêr prachtige, kleurige stiennen. Se nimme se mei nei hûs 
foar Frytsen en Lyntsje.

Bûsdoek of lekken
De beppe fan Jan makket, om’t er altyd sa ferkâlden is, út 
in lekken acht grutte bûsdoeken; foar alle dagen fan de 
wike ien, en in reserve. De bûsdoeken fi ne neat oan har 
nije baan, en naaie út fan de line om in poppewidske of 
ledikantsje te fi nen, om sa dochs wer lekkentsje te wurden. 
De reservebûsdoek set Jan dan mar op syn hutte as fl agge.

De reuze-fear
Jan Wobbe, dy’t letter strieljagerpiloat wurde wol, fynt in 
reuzefear fan wol acht meter lang. Hy springt fan de fl at 
mei de fear as parasjute. Professor Kwitalles komt del, en 
sjocht dat de fear fan de útstoarne prottersaurus is. Hy 
bellet mei professor Kwitallesbetter yn Amearika, dy’t wit 
te fertellen dat der op Pluto noch saurussen foarkomme. 
Dêr moat de fear wei waaid wêze.

It kleure stikje glês
Ekke de earn stelt in robyn út de kroan fan kening Adelbald 
en in ring mei in saff ier fan prinses Angenytsje. De kening 
is poer. Hy jout Taat opdracht nei it nêst te klimmen, mar 
dy wegeret om’t dat te gefaarlik is. Dan giet de kening sels 
mei in helikopter. De earnen falle him oan. En se hâlde de 
moaie stiennen om trochhinne te koekeloeren. 

It singeliere fluitsje
Roelf de fi sker fynt in gouden fl uitsje yn in fi sk dy’t er 
tamakket. Syn soantsje Rudmer mei it ha. As se dêrnei 
de see op geane, blaast Rudmer op it fl uitsje. Hûnderten 
ielen komme boppe en litte har maklik fange. Mar dan 
wurdt Roelf siik, en Rudmer beslút sels de see op te 
gean om te fi skjen. As er op syn fl uitsje blaast, komt in 
seewiere-wiif boppe wetter. Se seit dat se har fl uitsje 
werom ha wol. As Rudmer dat docht, kriget er in skat. 
Rudmer beslút har te leauwen. Jûns fynt er in kisten mei 
gouden munten op it Klif. 

De krizeltosk 
Midden yn ’e nacht hellet Hantsjeplús Richtsje har losse tosk 
út it fi nsterbank. Mar Richtsje sliept net. Hantsjeplús fertelt 
dat er tosken foar Sas-muoi sammelet, dy’t der in krizelpaad 
mei makket. Richtsje wol helpe, springt nei bûten mar smyt 
de kroade fol tosken om. Gau krûpt se wer op bêd. De oare 
moarns tinkt mem dat se it dreamd hat, mar Richtsje makket 
al plannen foar as der wer in tosk los is.
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De ferfelende fiter
De rjochterfi ter út Hylke syn skoech naait út. Mar syn 
aventoer rint net goed ôf, want fi a it nêst fan twa kaen komt 
er yn ’e goate, in reinwettertonne, it boartersguodeintsje 
fan Jolle en úteinlik yn in jiskewein telâne. 

Gefaarlik ark
Oepke en syn maten ûntdekke dat de huzen fan de rôvers 
op Fiifrôverhoek fol gewearen, sabels, klapperpistoalen en 
oare wapens lizze. Mar as plysje Flokstra troch de ruten nei 
binnen sjocht, leit der neat mear. De rôvers ha krekt alles 
yn de mar smiten. Se sammelje it ark om’t se dat net yn ’e 
hannen fan bern ha wolle.

De fetlearen medalje
Trynke wint nea as se meidocht oan wedstriden of 
spultsjes. Se kriget allinnich mar ‘fetlearen medaljes’, dus 
komplimintsjes fan har âlders. Oant se fan in keapman oan 
de doar hurdrinfl okken keapet. As se dy yn har sokken struit, 
rint se as in hazze by de folgjende hurdrinwedstryd. Se wint! 
Mar om’t de fl okken op binne, bliuwt it by dy iene kear. 

Tûzen kear tank
De ferhalen binne út, de skilderijen makke. Bartele 
hat genoaten. Fan Skelte kriget er in potleadsje en in 
tekenblok, en de beloft e dat er tenei op sneontemoarn mei 
it fjild yn mei om te sketsen. Wat is Bartele bliid!

(FOAR)LÊZE
Bern fan in jier of 8 ôf sille it boek sels lêze kinne, mar it 
boek is benammen ek hiel gaadlik om foar te lêzen, en dat 
kin al fan in jier of 4 ôf. 

Om’t elts ferhaal ophongen is oan in foarwerp, is it fansels 
prachtich om dy tweintich foarwerpen thús of yn de klasse 
te sammeljen en út te stallen, om sa de ferhalen noch mear 
ta libben komme te litten.
It foarlêzen fan in ferhaal – meastal 3 of 4 siden - duorret 
maksimaal tsien minuten, dus it boek is poer geskikt om in 
koart skoft ke mei op te foljen, of de dei mei te begjinnen of 
ôf te sluten. 
By de ferhalen binne allegear ekstra’s te betinken. Yn it 
ferhaal ‘De sjampanjekoark’ sit as weromkommende grap 
njoggen kear de gjalp ‘Knetter-de-knetter-de-KNAL!’ Lês it 
ferhaal foar en praat mei de bern ôf dat se dat op in teken 
(fi nger opstekke) keihurd meiroppe meie. 

FERKLEARJENDE WURDLIST
Alderhande Fryske digitale wurdboeken en oare taalstipe 
is fergees te fi nen fi a de website www.taalweb.frl Sa is tige 
maklik te eft erheljen wat guon moaie geve Fryske wurden 
betsjutte, mar hjir steane alfêst in pear op in rychje mei útlis.

6. algeduerigen = hieltyd
7. immen = ien
7. touter = skommel
7. spuonnen (inkeldfâld spoen) = stikje hout 
 dat by kappen/ snijen loskommen is.
8. skoandere = kostlik, prachtich
9. toarnderkes = stikelbearske, fi skje
13. skruten = benaud
13. winliken = eins
19. kammeraatske = freondintsje
23. klomsk = kjeld lijend
23. skrousk = kâld
28. breinroer = tige lilk, oerstjoer
31. betsjoend = betovere
33. ljirre = rikke fl eis
28. knyft  = knipmes
39. bekling = rêchleuning stoel
42. feralterearre = ferheard, ferbjustere
46. fi nzenis = gefangenis
63. tine = grutter wurde, útsette
53. piperwynsk = dwers en ûntefreden
55. dôfhûdich = net gefoelich foar straf
59. skoattel = skoslot op in doar
69. singelier = apart
85. hearremyt = ien dy’t apart fan oare 
 minsken libbet, in kluzener

Geweldich om mei it foarlêzen sokke moaie wurden 
útsprekke te meien! It is ek hielendal net slim om ris oer in 
dreger wurd hinne te lêzen. Alles hoecht net altyd opsocht 
te wurden om dochs genietsje te kinnen fan it ferhaal.
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PRATE – skatten
Om’t Bartele yn dy bûsen wat bewarret! Wat bysûnders. Wat híél bysûnders! Wat híél, híél 
bysûnders! Watte? Ja, dát is it geheim fan Bartele Bûse.’ (s. 7)
Lês de alderearste alinea fan it boek foar, en freegje dan oan de bern wat sy tinke dat 
Bartele yn syn bûsen hat. Gean de rûnte bydel. It is nea fout. Wêrom tinke de bern dat 
Bartele dy dingen yn syn bûsen hat? 

PRATE – petearfragen
‘Dan stappe der twa lytse jonkjes ta de foardoar út. ‘Snibalske, rolski, roetska!’ roppe hja 
tagelyk.’ (s. 21)
Van der Geest lit twa Russyske jonkjes in fantasytaal prate mei Russyske klanken. Mei 
in Sineesk famke docht se itselde.
Lês de passaazje foar en freegje de bern oft  se riede kinne út hokker lân dy jonkjes 
komme.
• Kinne de bern ek foardwaan hoe’t Sineesk klinkt?
• Hoe soe Nederlânsk foar ien dy’t dat net praat klinke? (Antwurd: der is bekend dat 

alle kiel- en hurde g-klanken bot opfalle).
• Hoe soe Frysk klinke foar in bûtensteander? (Apart oan it Frysk is de r foaryn de mûle, 

en de g dy’t net hurd is).
• Wat fi ne de bern derfan dat der safolle ferskillende talen op de wrâld binne? Hoefolle 

talen binne der, tinke se? (Der binne no likernôch 6000 talen op de wrâld, mar oer 100 
jier noch mar 3000. Lytse talen stjerre út).

• Hoefolle talen kinne de bern yn de groep mei-inoar prate? Wauw, wat superknap!

‘Dat liket wol in bakkert!’ seit mem. ‘It is yn alle gefallen in bysûnderen-ien!’ (s. 18)
• Boartesto noch wolris mei knikkerts? Wannear?
• Boartest binnen of bûten mei knikkerts?
• Ha dy knikkerts ek bysûndere nammen? Hoe dan?
• Sjochst wolris nei Marble Mania op tv? Wat fynst dêrfan?
• Watfoar oare spultsjes kinst bûten boartsje?
• Hast dêr ek dingen, lykas knikkerts, by nedich?
• Witst ek wat foar spultsjes jim heit/mem op it plein diene doe’t se sa âld as dy wiene?

‘Ienris hoopje ik tsjin bern oan te rôljen dy’t oars binne. Bern dy’t mei it lytste tefreden 
binne. (...) Mar sokke bern, binne dy der wol?’ (s. 22)
• Is it belangryk altyd it measte, it moaiste of it grutste te krijen?
• Asto wat hast, en dyn freon net, dielst it dan?
• Wolst graach ha wat in oar ek hat? Wêrom al of net?
• Krigest wolris net, watst graach ha wolst?
• Wat fynst it belangrykste om te hawwen yn it libben?

15
min

15
min

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

min = tiid dy’t noadich is 
foar de opdracht.
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‘De bern fan Kâldhuzum wiene optein! Fan de iene op de oare dei hiene hja samar in 
iisfi ver! (s. 27)
• Is hjir ek in iisbaan yn de buert?
• Wannear hasto foar it lêst riden?
• Hoe fynst it om te reedriden?
• Wat kinst noch mear dwaan op it iis?
• Rydst it leafst op natoeriis (sleat, fi ver, lâniis) of yn in oerdekte hal?
• Wat is sa moai oan ride yn ’e natoer?

‘En lit prinseske Angenytsje mar it fjild yngean om in goedkeape blauwe ring. As it net 
folle kostet, dan hat men der ek gjin soargen fan!’ (s. 91)
• Ast djoere dingen hast, jout dat dy dan ek soargen?
• Kinne goedkeape dingen ek belangryk wêze?
• Binne goedkeape dingen maklik te ferfangen?
• Hoe komt it dat guon dingen sa djoer binne?
• Wat is dyn aldermoaiste goedkeape/djoere besit? 
• Mei watfoar goedkeap ding bisto hiel wiis?

‘Hy moat der hieltyd mar oan tinke, dat er wol trije kear liigd hat hjoed.’ (s. 41)
• Witst noch wêr’t Eldert allegear oer liigd hat?
• Wêrom soe Eldert liigd ha?
• Is it ferkeard om te ligen, of net altyd?
• Ast bang bist om wat te fertellen, hoe kinst dat dan it bêste dwaan?
• Kinst it oan ien sjen oft  er liicht? Hoe dan?
• Wat fynst derfan, dat Eldert letter opbychtet, dat er liigd hat?

TEMATAFEL – Bartele syn skatten
Meitsje der mei de bern in projekt fan om alle 20 foarwerpen dy’t in haadrol yn dit 
boek ha, te sammeljen en op in spesjale Bartele Bûse-tafel út te stallen. Wat sil dat de 
wille fan it (foar)lêzen nochris ekstra ferheegje! It giet om de folgjende foarwerpen: 

‘De bern fan Kâldhuzum wiene optein! Fan de iene op de oare dei hiene hja samar in 

Is hjir ek in iisbaan yn de buert?

mei help 
fan âlders • knikkert

• brânglês
• kaai
• koark
• knipmes
• stoer
• spegeltsje
• punêze
• stikje hout
• kaam

• bûshorloazje
• opteard briefke 

bûsdoek
• fear
• kleurde stien
• fl uitsje
• tosk
• fi ter
• pistoaltsje
• medalje

Notearje sekuer hokker bern hokker foarwerp 
meinommen hat, sadat it letter mei de eigener wer 
nei hûs giet. 
In âld gouden bûshorloazje is tige kostber. Knip ynstee 
dêrfan boppesteand plaatsje út om op de tafel te lizzen. 
Fersier de tafel moai, miskien mei kleurplaten fan Bartele 
rûnom. Fansels kriget it boek in eareplakje. Ferjit net in 
moaie foto te meitsjen fan de skatten!
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TAAL – tongbrekkers
‘In pûn meager gehak en in ûnske ljirre,’ sei mem.’ (s. 33)
It wurd ‘ljirre’ makket part út fan in Frysk tongbrekkersechje: ‘Rearikke rierreljirre.’ 
Sis it foar en freegje de bern it nei te sizzen, hieltyd rapper. Dat falt net ta! 
Sprekst ‘rierreljirre’ (= it rikke fl eis fan in jonge ko) trouwens út as ‘rjirreljirre’.

Oare moaie Fryske tongbrekkers:

Der siet in snip op ’t Snitser skip,
Dy snie it spek mei de bek fan ’t spit.
Der wie gjin snipskries dy ’t dat die.
Dy›t spek mei de bek fan ‹t spit ôfsnie.

Ha jo jo jojo wol by jo? As jo jo jojo net by jo hawwe, dan meie jo wol even mei myn jojo 
jojoë. Mar as jo te lang mei jo jojo jojoë, dan jojoë jo jo jojotou tenein.

Yn ien ear in earbel.

De earebarre is yn de jarre bedarre.

Moatst de strjitstiennen skjin skrobje ear’t de tsjerketsjinst begjint.

Fjouwer klearlottere ljipaaien yn in skriezenêst.

Trije kear krom troch de pomp trochkrûpe.

Fan de tongbrekker Bûter, brea en griene tsiis; wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte 
Fries, wurdt sein dat Grutte Pier (sa. 1480 – 1520) dy minsken útsprekke liet, om te sjen 
oft  dat Friezen of fi jannen wiene.

TAAL EN NIFELJE – hjerstdingen
‘Master Sjouke hat hjoed in poster fan de hjerst mei nei skoalle ta nommen. Dêr sil er oer 
fertelle.’ (s. 53)
Freegje de groep om safolle mooglik dingen dy’t mei de hjerst te meitsjen ha, op te 
neamen. De bern meie om beurten wat sizze. De learkrêft  skriuwt it wurd op it boerd.
Meitsje de list sa lang mooglik. 
Ferdiel de dingen dan oer de groep. Freegje alle bern ien ding te tekenjen, kleurjen en 
út te knippen. En dan: in kollaazjeposter meitsje op in grut stik kleurich papier.
Der moat fansels al mei grutte letters ‘HJERST’ boppe-oan stean.
Sa’n selde soart poster kin letter ek makke wurde fan de oare tiden fan it jier.
(Foarbylden: poddestoel, kastanje, ikel, reade en brune blêden, dinne-appels, pompoen, 
stikelbaarch, iikhoarn, kabouter, spin, spinreach, keale beam, paraplu, reinwolk, 
learzens, fl eanende guozzen yn V-foarm). 

SKRIUWE – nuvere plakken
‘Kening Klomsk fan Kjeldmanië is kâld.’ (s. 23)
Van der Geest betinkt fantasyfolle plaknammen, dy’t faak wat sizze oer it plak, lykas 
Kjeldmanië of Fjoerintië. Op wurkblêd 1 steane fi if plaknammen. Freegje de bern op te 
skriuwen, hoe’t dat lân/doarp derút sjocht. Dêrûnder steane fi if beskriuwings, dêr’t se 
sels in lân- of plaknamme by betinke kinne.

‘In pûn meager gehak en in ûnske ljirre,’ sei mem.’ (s. 33)
It wurd ‘ljirre’ makket part út fan in Frysk tongbrekkersechje: ‘Rearikke rierreljirre.’ 
Sis it foar en freegje de bern it nei te sizzen, hieltyd rapper. Dat falt net ta! 

10
min

30
min

20
min
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SKRIUWE – dream
‘Do kinst moai dreame,’ laket mem. (s. 101)
Freegje de bern om yn maksimaal 20 rigels harren moaiste dream op te skriuwen, yn de 
Ik-foarm. Se hoege it net werklik dreamd te hawwen, it mei ek in moaie fantasy wêze.

KLEURJE – kleurplaat
Op wurkblêd 2 stiet in kleurplaat fan Bartele en Skelte, tekene troch Laura Tietjens. 
(s. 14 út it boek). De bern meie ek bêst it doek fan Skelte foltekenje, en noch wat 
skilderijen oan de muorre ‘ophingje’.

TEKENJE – tekendiktee
‘Dizze romte, dêr’t ik skilderje, dat neame de minsken ek wol atelier.’’ (s. 16)
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. Berber van der Geest beskriuwt it atelier fan 
Skelte hiel sekuer op dizze side. 
Dit is in yllustraasje-opdracht. Jou elke learling in A4-papier. De bern meie it atelier fan 
Skelte mei potlead tekenje, wylst de learkrêft  de ûndersteande tekst stadich foarlêst, en 
mei tuskenpoazen werhellet. Moedigje de bern oan grut te wurkjen, en it hiele papier te 
brûken. Lis dúdlik út dat it gjin kwestje is fan ‘goed’ of ‘ferkeard’, eltse 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 de 
wurkkeamer fan Skelte tekene hawwe. Bepraat.

It keammerke fan Skelte
1.  Midden yn de romte stiet in skildersezel, sa’n houten trijepoat.

Der stiet in fjouwerkant skilderij op, en in houten keukenstoel foar.
2.  Flakby stiet ek in taff eltsje, fol potsjes, fervepotten en bakjes. Yn guon potsjes 

steane de kwasten en pinsielen fan Skelte. Der leit ek in palet.
3.  Rjochts sit in grut rút. Kinst nei bûten sjen. Sjochst wolken, lân en noch mear.

Tekenje der in fi nsterbank foar. Wat stiet of leit der yn it fi nsterbank?
4.  Tsjin de muorre is in skoarstienmantel, mei in âld kachel derfoar. 

Oan de kachel sit in pipe, dy’t de muorre yngiet.
5.  Der hinget ek in grutte klok oan de muorre. Tekenje sifers en wizers op de 

wizerplaat.
6.  Oeral dêr’t mar romte is, hingje skilderijen. Grutte skilderijen. Lytse skilderijkes. 

Wat stiet derop skildere?
7. Der lizze âlde fodden op de fl ier. Dêr makket Skelte syn kwasten mei skjin.
8. Betink in motyfke op it behang: stippeltsjes, streekjes of noch wat oars.
9.  Tekenje noch wat, dat neff ens dy net ûntbrekke mei. Miskien boeken? In lampe? 

In teepot en koekjes? Of Skelte en Bartele sels? Meist it sels witte.
Sa, no is dyn keunstwurk klear. Bist krekt sa’n goede keunstner as Skelte!

TEKENJE – skinderhannes
‘Ast der ek in meunster yn fi ne kinste, of in bear, of in skinderhannes!’ (s. 17)
Skelte betinkt in fantasybist of -minske: de skinderhannes.
Freegje de bern in A4 dûbel te tearen, en op de iene helte in skinderhannes te tekenjen. 
Se meie sels betinke hoe’t dy derút sjocht. It is nea fout. Freegje harren dan op de oare 
helte de freon fan skinderhannes te tekenjen. Hoe gekker hoe moaier. Hoe hjit dy maat 
fan skinderhannes? Dat meie se derûnder sette. 

‘Do kinst moai dreame,’ laket mem. (s. 101)
Freegje de bern om yn maksimaal 20 rigels harren moaiste dream op te skriuwen, yn de 
Ik-foarm. Se hoege it net werklik dreamd te hawwen, it mei ek in moaie fantasy wêze.

30
min

20
min

30
min

20
min
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TEKENJE – jild meitsje
‘Mar dan fynt Koop op in moarntiid in stuorke. In stuorke út 1955.’ (s. 45)
Bern kinne hiel maklik har eigen boartersjild meitsje. Lit se wat 
ferskillende muntsjes ûnder in A4 lizze, en mei in sêft  potlead 
deroerhinne krasse, sadat it trochdrukt. Dan de papieren 
muntsjes útknippe. 

TEKENJE EN NIFELJE – fûgeltsjebosk
‘Wy litte it Fûgeltsjebosk der foar opknappe, hè jonges? En wy litte ek wer fûgels en bisten 
komme!’ (s. 62)
Freegje de bern om yn groepkes fan twa tsien fûgels en bisten op te skriuwen, dy’t sy 
yn de lege Fûgeltsjebosk útsette woene, as sy de baas wiene. Freegje om dat earst út 
de holle op te skriuwen en gjin soarten op te sykjen. Lit harren oerlizze hokker tsien 
soarten dat wurde moatte.
Freegje harren dan de tsien soarten te tekenjen (dat mei al mei foarbyld) en der in 
skitterjende boskkollaazje op in A3-fel fan te meitsjen. Plaatsjes fan fûgels en bisten 
mei de kompjûter sykje, en sels de eft ergrûn/beammen tekenje, kin ek. 

‘Mar dan fynt Koop op in moarntiid in stuorke. In stuorke út 1955.’ (s. 45)
Bern kinne hiel maklik har eigen boartersjild meitsje. Lit se wat 
ferskillende muntsjes ûnder in A4 lizze, en mei in sêft  potlead 

35
min

20
min

SKILDERJE – kleurige stiennen
‘Wat binne dy stiennen trouwens prachtich fan kleur! Sille wy der in stikmannich fan mei 
nei hûs ta nimme?’ (s. 77)
Op ’t heden is it tige populêr om stiennen te beskilderjen, en as kadootsje foar oare minsken 
wer yn de natoer del te lizzen. Gean ris mei de hiele groep oan it stiennen skilderjen.
• Sammele moaie, platte, ovale grintstiennen.
• Waskje de stiennen goed skjin.
• Beskilderje se mei feilige ferve, mei acrylstift en/markers dy’t net ôfjouwe, bygelyks 

fan it merk Uni Posca, leafst ferskillende diktes. Mei acryl bûtenferve en kwasten 
beskilderje kin ek goed.

• Bring, as de stiennen drûch binne, in goed (mat of glânzjend) fernis oan. Dat is ek te 
krijen yn in spuitbus. (Dat kin de learkrêft  faak it bêste dwaan, soargje derfoar it fernis 
net yn te azemjen).

• Lis de stiennen wer yn ’e natoer, sadat oare minsken se 
fi ne kinne en der bliid fan wurde.

40
min



NEI BÛTEN – skatkuier
‘Do bist in baas sneuper, Bartele!’ seit Skelte faak.’ (s. 10)
It is hielendal net dreech om bûten moaie ‘skatten’ te fi nen, lykas Bartele. Ast der mar 
each foar hast. Meitsje mei de hiele groep in kuier troch de omkriten fan de skoalle, 
of gean nei in park of de lannen yn, en freegje de bern om allegear in ‘skat’ te sykjen. 
Losse dingen lykas in moaie stien, in bysûnder houtsje, in âlde diggel, in lege aaidop of 
in blêd mei galappels kinne meinommen wurde nei de klasse. Sjogge de bern in moaie 
wolk of in nuvere beam, meitsje dêr dan in foto fan.
It plezier wurdt noch grutter as de learkrêft  yn it foar (foar de wissichheid) wat ‘skatten’, 
lykas in âlde kaai, in knikkert, in moaie fear of kastanje op de rûte weistoppe hat.

NEI BÛTEN – werbrûkwinkel (kringloopwinkel)
‘Foar tweintich sinten hat Froukje in spegeltsje op ’e rommelmerk kocht.’ (s. 48)
Der wurde in soad dingen fuortdien, dy’t noch tige brûkber binne en in twadde libben 
fertsjinje. It is goed de bern dêrfan bewust te meitsjen, yn it ramt fan duorsumens.
Freegje oft  de learlingen foar memme- of heitedei in euro meinimme meie. Gean mei 
de bern nei in werbrûkwinkel, en lit har dêrmei in kado foar heit of mem keapje. Wat 
wurdt it? In moaie faas, in pinnebakje of in spegeltsje? It is ferstannich de ekskurzje yn 
it foar wol efkes mei de winkel ôf te stimmen. 
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Sjoch by #keitof of #happystones op Instagram of Facebook 
mar ris foar foarbylden. Kinst dy fansels ek goed ynspirearje 
litten troch de ferhalen yn Bartele Bûse. In stien mei in 
toverspegel, klomske kening of prottersaurus wol elkenien 
wol fi ne, dochs?

NIFELJE – fl eanmasine
‘En hy hat fan bouplaten fl eanmasines makke. Wol tweintich! Dy hingje allegear oan in 
tried tsjin it plafond.’ (s. 82)
Sels mei de learlingen in fl eanmasine teare? Dat kin maklik fan in A4. Sa giet dat, yn 
acht stappen. Fansels kine der letter wedstrydsjes holden wurde, hokker fl eanmasine 
it fi erste komt.

#happystones op Instagram of Facebook 
mar ris foar foarbylden. Kinst dy fansels ek goed ynspirearje 
litten troch de ferhalen yn Bartele Bûse. In stien mei in 
toverspegel, klomske kening of prottersaurus wol elkenien 
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TOANIEL – útbyldzje
‘Hy set in troanje as in katûle’ (s. 7)
Soms brûkt Van der Geest moaie, Fryske wurden dy’t net mear sa bekend binne. Mar 
troch se út te byldzjen, leare de bern de betsjutting.
Dus freegje de bern om:
• in troanje as in katûle te setten (in (sabeare) hiel lilk gesicht te lûke, s. 7)
• brimstich te sjen (swart sjen, s. 8)
• te spytgnyskjen (haatlik gnize, s. 11)
• mei it boarst foarút en de holle prústich (= parmantich) omheech te rinnen! (s. 43)
• nei it rút te teantsjen (op ’e teannen rinne, s. 98)
• de gong of in paadsje del te fi erkjen. (Lyntsje fi erket it paadsje del = mei ynspanning 

yn ’e fi erte sjen, s. 73) 
• te winken (Kom, winkt Oepke, s. 109, beweging mei de hannen meitsje)
• in stopteken te jaan (Oepke jout in stopteken, s. 109)

TOANIEL – toaniellêze
Freegje de bern yn twatallen de toanieltekst op wurkblêd 3 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. Soms steane der 
lytse rezjy-oanwizings by, dy’t sy opfolgje kinne. 
Witte de bern út watfoar ferhaal de tekst komt? Lês, as dat net sa is, it ferhaal It kleure 
stikje glês, op side 87, 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.
Dizze toanieltekst is foar twa bern. Rollen: Kening Adelbald en hearremyt Taat.

‘Hy set in troanje as in katûle’ (s. 7)
Soms brûkt Van der Geest moaie, Fryske wurden dy’t net mear sa bekend binne. Mar 
troch se út te byldzjen, leare de bern de betsjutting.

10
min

45
min
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WURKBLÊD 1 – BARTELE BÛSE

Hjirûnder steane fi if nammen fan plakken neamd. Skriuw derûnder in lyts ferhaaltsje (yn in pear sinnen) hoe’t 
dat lân of plak derút sjocht. 

Yn Gleonwaarmia 

Yn Knyphuzen 

Yn it Juff er-Lize-bosk 

Op it Iensumer-klif 

Yn it swarte boskje 

En betink no ris in namme foar

It doarp dêr’t it altyd tsjuster is 

De bosk dêr’t gjin beammen groeie 

It doarp dêr’t it gers read is 

De stêd dêr’t gjin ruten yn de huzen sitte 

De mar dêr’t it wetter hieltyd fan kleur feroaret 

FRJEMDE PLAKKEN
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WURKBLÊD 2 – BARTELE BÛSE
KLEURPLAAT
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KLEURPLAAT



LESBRIEF De Kening fan Juster, Paul van Dijk  – troch Lida Dykstra 14

WURKBLÊD 3 – BARTELE BÛSE
TOANIELLÊZE

 De ring fan Angenytsje is stellen! En der sit in blauwe saff ier yn. En dat is in rottekrûddjoere stien! 
Sil dy earn myn robyn ek wol pikt ha! Dat kin net misse! Ik wol myn saff ier en robyn werom ha!

(hannen foar de eagen) M... m... m...majesteit...

Doch dyn hannen fan de holle. Ik kin dyn eagen net sjen.

 Ik bin bang fan minsken. Allinne noch mei bisten praat ik. En mei de planten en 
blommen op ’e Faaie-rots.

  
Do moatst wat foar my dwaan. Dy earn hat de saff ieren ring fan prinsesse Angenytsje 
stellen. En de reade robyn út myn kroan ek. Soesto dy efkes út dat nêst helje wolle?

(skodhollet) Nee, majesteit.

Wat, nee?

Dat doch ik net.

(lilk) Dat dóch ik net? Hoesa, dat doch ik net? Elk docht hjir wat ik sis. Dus do ek. Dit is in befel!

 Ik kin it net dwaan, majesteit. Dy earn, dat is in keningsearn. As dy lilk wurdt, falt er 
minsken oan. Hy kin my de eagen wol út ’e holle pjukke!

Do kinst dochs wol nei it nêst ta kladderje as dy earn it fjild yn is om bút?

 Syn wyfke sit op aaien, majesteit. Dy kinne elk momint útkomme. Dat nêst wurdt 
dei en nacht bewekke!

Reagje dy bisten dan mei in grutte stôk fan it nêst ôf.

 Ik kin wol hearre dat jo neat fan de natuer ôf witte, majesteit. Oars seine jo soks net. 
Mar ik wol jo wol in goede rie jaan.

En dy is?

 Set in read kleure stikje glês yn jo kroan, majesteit. In stik fan in âld achterljochtsje 
fanin fyts, bygelyks. Dat stiet moai en it is net djoer.

 Allemachtich! In stikje achterljocht yn myn kroan! Dus do helpst my net? Ferpofst it? 
No, dan doch ik it sels. (rint fuort).

Domme, domme kening Adelbard. Dat rint net goed ôf!
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Kening Taat
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Laura TietjensBerber van der Geest

OER

BERBER VAN DER GEEST
LAURA TIETJENS

BERBER VAN DER GEEST (* Ljouwert 1938 - † Boalsert 
2019) folge de ULO en dêrnei in oplieding ta beukerliedster. 
Se wurke as haad fan de beukerskoalle Marijehof yn 
Ljouwert en letter oan de Thomasskoalle. Njonken har 
wurk studearre se troch en helle akten foar tekenjen 
en Frysk. Tekenje, skilderje en boetsearje bleaune 
leafhawwerijen.
Van der Geest skreau gedichten, koarte ferhalen 
en Fryske lietteksten, mar makke foaral namme as 
berneboekeskriuwer. Har earste berneboek It âld 
kammenet ferskynde yn 1983. De yllustraasjes yn it boek 
makke se sels. 
Bartele Bûse kaam foar it earst út yn 1988 en De Kilekanen, 
skreaun as aksjeboek foar de berneboekewike, yn 1994. 
Foar beide boeken krige se de Simke Kloostermanpriis. De 
boeken waarden ek op de IBBY-Honourlist pleatst. 
Ynspiraasje foar har berneboeken fûn Berber van der Geest 
foaral yn de klas, yn it kontakt mei de bern, foar har ‹it 
moaiste stik minske dat der is›. 
Van der Geest har motto wie: ‘... wit wat it is te boartsjen yn 
it tún fan dyn jeugd!’ 
Dêr sinjearre se har boeken ek mei.

Oare berneboeken fan Berber van der Geest:
It âld kammenet, Tirion Uitgevers, 1983
De hânskrobbers, Bosch & Keuning/De Tille, 1985
De Kilekanen, Stichting It Fryske Boek, 1994 (Aksjeboek foar 
bern)
100 dingen en 1 pappegaai, (mei Akky van der Veer) 
Bornmeer 2004
Mem, wat ite wy hjoed?, Stichting It Fryske Boek, 
2009 (Aksjeboek foar bern)

LAURA TIETJENS (*1962) hat yn de jierren ’80 en ’90 fan de 
foarige ieu ûnder it pseudonym Laura Lava ferskate Fryske 
berneboeken yllustrearre, ûnder oare fan skriuwers Berber 
van der Geest, Baukje Wytsma, Lida Dykstra en Jelle 
Bangma.
Doe’t har soan 15 jier wie, skreau se blogs oer bern en 
opfi eding. Yn dy tiid ferskynde ek har boek Hoezo lastige 
puber?!
Om’t se fan reizgjen hâldt, hat se in soad fan de wrâld 
sjoen. Tsjintwurdich wennet Tietjens yn Barcelona, Spanje 
en makket se skilderijen.
Fia har keunstwurken – kollaazjes fan allerhande 
materialen – wol se har útsprekke tsjin ûnrjocht, 
mishanneling en misbrûk fan bisten en minsken. Se hat ek 
yn ferskate lannen grutte muorreskilderingen makke.

Sjoch foar mear ynformaasje: 
www.singulart.com/nl/artiest/laura-tietjens-4899


