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foar begjinnersDe Sweltsje-

rige 2017, seis
kleurrike
berneboekjes,
moatte de lês-
honger fan lyt-
se lêzerkes op
skoalle kidelje.
Want lêze yn
dyn eigen taal
is ‘folle echter’.
Rixt Oenema

H y wie earder skoalmas-
ter yn Mantgum, sy siet
as fotograaf yn de

keunst. Se diele de leafde foar de
Fryske taal en boeken en bestjoere
no tegearre, út harren hûs yn Eas-
terwierrum wei, in tekstburo en
útjouwerij Audiofrysk. Jan en Marja
Schotanus binne spesjalisearre yn
de útjefte fan harkboeken, mar
hawwe in opfallende sprong mak-
ke: se bringe foar it earst papieren
boeken út.

It binne der fuort seis tagelyk en
se binne spesjaal skreaun foar
jonge lêzerkes, dy’t de wille fan
boeken mar krekt ûntdutsen haw-
we. De Sweltsje-rige is bedoeld foar
alle basisskoallen (en minsken
thús) dy’t it Frysk lêzen in hantsje
helpe wolle.

It projekt komt net samar út ’e
loft fallen. Jan Schotanus is al jier-
ren o sa dwaande mei de promoas-
je fan de Fryske taal foar lytskes. Hy
hat him der altyd oer fernuvere dat
der mar sa’n bytsje literatuer foar
begjinnende lêzers is. Bern fertsjin-
je folle mear, fynt er.

,,Der wie mar sa’n bytsje lesstof.
Ik ha yn de learmiddelekommisje
fan de Afûk sitten. Ik ha mei útjou-
wers praten. Se hienen gjin belang-
stelling, sjogge der gjin brea yn. Ik
krige de hannen der net foar op
elkoar.’’

Yn de jierren njoggentich fer-
skynde der by de Afûk in rige tinne
boekjes mei ienfâldige ferhaaltsjes
foar begjinnende lêzerkes. Riemkje
Hoogland-Pitstra, Hanneke de Jong
en Willem Tjerkstra – ûnder oaren
– soargen foar ferhaaltsjes dy’t har

ticht by hûs ôfspylje, mar dochs in
lyts aventoer beskriuwe.

Oer it bûkemântsje Rik bygelyks.
Hy wol brânwacht wurde (en wit ek
hoe’t er brân meitsje moat...). Yn it
twadde boekje sil Rik mollen fange.
De rige stiet bekend ûnder de titel
fan ien fan de earste boekjes: Poef
de boef. Yn totaal wienen der tret-
tjin dieltsjes. En dêrnei is it tsien
jier lang stil bleaun...

Oant no ta. Mei in ploechje skriu-
wers ha de útjouwers út Easterwier-
rum it sels oprêden. Jawis, se binne
freonen fan elkoar – sa grut is it
Fryske skriuwersrûntsje ek wer net.
De auteurs wienen samar ree om
mei te wurkjen oan dit ‘debút’ foar
de lytskes.

Jurjen van der Meer docht mei,
lykas Hanneke de Jong, Lida Dyk-
stra, Mindert Wijnstra, Anny de
Jong en Jan Schotanus sels – hoe-
wol dat in ferhaaltsje apart is. Jan
en syn frou Marja binne in skriu-
werskoppel, dat meast wurket
ûnder syn namme. Dat is gewoan
sa groeid. Se folje elkoar soms
kritysk, mar altyd yn harmony oan.
Hy set de grutte linen út, sy is sterk
yn details.

Elkenien krige alle frijheid om in

sjenre en ûnderwerp te kiezen. Mei
in glimke: ,,De boekjes geane in
soad kanten út. De ferhalen binne
folslein ferskillend.’’

Spanning, wille, fertriet, ûntroe-
ring: de rige bringt in grut ferskaat
oan tema’s en gefoelens. De tover-
angel fan Ate giet bygelyks oer in
fiskwedstriid (leuk foar bern dy’t
graach bûten boartsje) en Lida Dyk-
stra komponearre in leaf mearke
oer in stoer prinseske. Humoristysk
is Wat in ein! fan Schotanus sels. In
heit sleept syn húshâlding yn in âld
deux-chevaux mei op fakânsje.

Bern dy’t troch de Nederlânsktali-
ge lêsmetoades it technysk lêzen
behearskje en lêshongerich binne,
kinne yn de regel ek frij flot Frysk
lêze. Mar se hawwe dêr faak al in
pear oanwizings foar nedich.

Schotanus: ,,Moatst se efkes helpe
mei de kapkes en de streekjes op de
letters. De ‘oa’ en ‘ea’-klanken binne
ek nij. It wurdbyld moat fansels
noch ûntwikkele wurde. In wurd as
‘boartsjen’ is mei dy ‘oartsj’ al bêst
lestich.’’

Boartsjendewei leare se sa in
protte nije Fryske wurden en dêr
helpe de tekeningen ek by. ,,Se
stypje it ferhaal as de bern noch net
alle wurden begripe.’’

Oarsom moasten de skriuwers ek
wol efkes holpen wurde om de
goede toan en styl oan te slaan. Der
binne tige komplekse rekkenmodel-
len foar om it nivo fan lytse lêzers
te bepalen. De struktuer fan de
sinnen, de lingte fan de rigels en de
wurdkar spylje dêr allegear yn mei.

Jan Schotanus: ,,Dy ‘leesindex’ is
in hiel technysk ferhaal. Ik kin der
dan ek net sa goed oer as der deni-
grearjend oer berneboeken dien
wurdt. It is in stik dreger skriuwen
as foar folwoeksenen. Dy lêze wol
troch.’’

De ferhaaltsjes moasten fral ien-
fâldich bliuwe. Sinnen binne yn de
regel net langer as seis of sân wur-
den en ha se meastens mar ien
wurdlid.

Skoallen kinne de hiele rige
Sweltsjes bestelle, mar de boekjes
binne ek foar elkenien los te krijen.
Se binne al in skoftsje te keap. De
lêzers lykje – ôfgeande op de neibe-
stellings – spesjale belangstelling te
hawwen foar Beppe hat in aaipet
fan Mindert Wijnstra, mei yllu-
straasjes fan sy’n dochter Babs
Wijnstra. In oandwaanlik ferhaal,
wêryn’t it jonkje Tom altyd graach
by syn beppe is. Sy begrypt him
better as syn heit en mem. Dan
wurdt se slim siik, mar tegearre ha
se noch wille en fine se treast by

elkoar. It mantsje wol sa graach in
iPad ha. It wurdgrapke mei de
aaipet ferwiist nei de sêfte pet op
de keale bol fan beppe.

Libben. Kanker. Dea. De auteurs
geane de grutte tema’s net út ’e wei
– ek al skriuwe se foar lytse bern.
Sa’n mei soarch optekene ferhaal
kin helpe om thús drege tema’s
besprekber te meitsjen. Bern helje
der miskien ek wol treast út.

Beppe hat in aaipet komt dêrom
ek yn de beneaming foar in oer-
setting nei it Nederlânsk en it In-
gelsk, hoewol dat fansels puzeljen
wurdt mei de dûbele betsjutting
fan de titel. It soe goed yn it koffer-
ke mei Fryske boeken passe dat
promoaten wurdt op de Frank-
furter Buchmesse.

De Sweltsjes binne útflein op it
momint dat it brûken fan de Fryske
taal yn it ûnderwiis wer o sa aktu-
eel is. De aksjegroep Sis Tsiis fynt
dat masters en juffen it fierste min
brûke en hat krekt wer de dyk út
west om te pleitsjen foar mear en
bettere Frysktalige lessen op skoal-
len. Dat is in rjocht fan de bern en
de plicht fan de provinsje en nef-
fens de aksjefierders (der binne frij-
wat Fryske skriuwers en dichters by

belutsen) wurdt dêr no troch de
polityk mei de pet nei goaid.

De útjouwers hawwe earder
trouwens al mei de boekjes ûnder
de earm by de provinsje west. Har-
ren foarstel wie like fleurich as
praktysk: is it wat om alle basis-
skoallen fergees in nije Sweltsje-
rige te jaan? Dan is der altyd Frysk-
talich lêsmateriaal beskikber en
kinst der as skoalle in skoft mei ta.

Marja Schotanus: ,,Wy seinen
noch: wy wolle se wol bylâns brin-
ge.’’ Mar it koe net. De provinsje
wie benaud foar de presedintwur-
king, wie de taljochting. Spitich en
ek wol wat apart. ,,It is toch hielen-
dal gjin kontroversjeel materiaal of
sa. En it leit de skoallen ek neat
op.’’

It is gjin inkeld beswier om twa
talen tagelyk oan te learen, seit
Schotanus. Twataligens is júst in
ferriking foar de ûntwikkeling fan
in bern. ,,Doe’t ik noch skoalmaster
yn Mantgum wie, hearde ik ris in
petearke tusken twa learlingen. In
jonge lei út wêrom as er graach in
Frysk boek lies. Hy sei: ‘Ik fyn it
folle echter’. En sa is it ek: guon
dingen komme yn dyn eigen taal
folle tichterby.’’ Yn 2019 moat de
folgjende rige Sweltsjes útkomme.

It projekt is net allinne fan wear-
de foar de Fryske taal, mar ek kost-
ber. Seis boekjes útjaan is net om ’e
nocht, ek omdat de inisjatyfnim-
mers hege easken oan de foarm-
jouwing, skriuwers en útjefte stelle.
De famylje Schotanus-Popma (Mar-
ja is in dochter fan de ferneamde
Fryske skilder Jentsje Popma) hat
der in soad foar oer.

De provinsje hat gelokkich wol
wat subsydzje op it kleed lein. Dan
noch komme tûzenen euro’s foar
harren eigen rekken.

Jan Schotanus: ,,Wy hawwe sels
gjin bern en dan kinne jo wat nei-
litte oan oaren mar wy ynvestearje
graach yn de Fryske literatuer. Al
hoopje wy fansels dat wy alles
ferkeapje.’’

It is in stik
dreger skriuwen
as foar
folwoeksenen

Sweltsjes
De seis Sweltsjes fan
útjouwerij Audiofryskút-
jouwerij Audiofrysk yn
2017:
- De Toverangel van Ate,
Jurjen van der Meer, yllus-
traasjes Maaike van den
Akker.
- Ridder Jet, Lida Dykstra,
yllustraasjes Maaike van
den Akker
- Gers op it dak, Hanneke
de Jong, yllustraasjes
Linda de Haan
- Wat in ein!, Jan Schota-
nus, yllustraasjes Linda de
Haan.
- Beppe hat in aaipet,
Mindert Wijnstra, yllus-
traasjes Babs Wijnstra
- Boem is ho!, Anny de
Jong, yllustraasjes Yke
Reeder.
www.audiofrysk.nl
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Yllustraasje út Ridder Jet makke
troch Maaike van den Akker.

Maria en Jan Schotanus mei de seis ‘Sweltsjes’: ,,De boekjes geane in soad
kanten út. De ferhalen binne folslein ferskillend.’’FOTO CATRINUS VAN DER VEEN Yllustraasje út Beppe hat in aaipet, makke troch Babs Wijnstra.


