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Sweltsjes, in Fryske fariant fan de
Nederlânske lêsboeken ‘Lijsters’
Nei it foarbyld fan de súksesfolle
Nederlânske Lijsters, in rige mei
kwaliteitsboeken foar it foartset ûnderwiis,
is koartlyn in Fryske wjergader op ’e merk
kaam: Sweltsjes, in rige fan seis Fryske
AVI-boekjes foar begjinnende lêzers.
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AVI E3-, M4- en E4-nivo, dat
binne de nivo’s dêr’t de
boekjes yn skreaun binne.

Dus sis mar foar bern út groep 3 en
4. Mar hâld jo der net te strak oan
fêst. As it boek leuk is om te lêzen,
gewoan lêze en net sjen nei nivo!

Skoallen en bibleteken joegen al
in skoft oan dat dêr ferlet fan wie
fan in kwaliteitsboekerige Frysk
foar de ûnderbou. As jo ienkear it
Nederlânsk wat technysk behears-
kje kinne, is de stap nei in Frysk
boek ommers mar lyts. Utjouwer
Audiofrysk stapte mei ûnderwiis-
sintrum Cedin yn it gat en sa kamen
der seis boekjes út: Ridder Jet fan
skriuwer Lida Dykstra, Wat in ein!
fan Jan Schotanus, Gers op it dak fan
Hanneke de Jong, De toverangel fan
Ate fan Jurjen van der Meer, Beppe
hat in aaipet fan Mindert Wijnstra en
Boem is ho! fan Anny de Jong

Grutte kompliminten oan de
skriuwers dy’t mei de beheiningen
fan skriuwe op in lêsnivo dizze
nijsgjirrige boeken delset hawwe.
De boeken foldogge yn de Swelstje-
rige foar leardoelen. Tagelyk binne
it los fan inoar ferhalen fan goede
kwaliteit mei moderne tema’s dy’t
op in tige oansprekkende manier
fan yllustraasjes foarsjoen binne.

Dizze rige is in grutte oanwinst
foar it ûnderwiis en in foarbyld foar
berneboekesearjes yn it algemien.

Ridder Jet (AVI-Frysk E3)
Jet wennet yn de boppeste toer fan
in kastiel op in eilân. Har heit slút
har op want hy fynt it net fertroud
dat se bûten komt. ,,Der binne
boeven, en der is sels in draak.” Jet
fynt dat ûnsin en ûntsnapt út de
toer. Har optimisme wurket humo-
ristysk, mar draacht ek in moai
boadskip foar bern om net bang te
wêzen foar nije dingen. ,,Ik ha noch
noait roeid”, seit se. ,,Dus ik tink dat
ik it wol kin.” Jet wit wat se wol en
rêdt har goed út gefaarlike situaas-
jes troch fol fertrouwen har gefoel
te folgjen. It ferhaal fan Lida Dyk-
stra hat in sterke plot en in dúdlike
kop en sturt. De sfearfersterkjende
yllustraasjes fan Maaike van den
Akker sitte fol emoasje en meitsje it
ferhaal kompleet.

Wat in ein!
(AVI-Frysk M4)
Heit hat foar de fakânsje in 2CV
hierd. In ein. Dat wie de earste auto
dy’t se yndertiid hiene. It liket him
hearlik om eardere tiden wer te
belibjen. De bern en mem fine it
earst wat nuver mar hawwe al gau
wille om it autootsje. Alle kampear-
guod wurdt der op en achter laden
en dan tuft de famylje nei Frankryk
ta. Ien kear op it kampearplak giet
der in soad mis. It stoarmet, de ein
komt sûnder benzine te stean en de
tinte stiet tafallich krekt op in mû-
zenêst. De ein biedt útkomst, humo-
ristyske situaasjes, mar ek wat
ûngemak. Yn it boek komme ferska-
te âlde automodellen foarby en

krijst in idee fan hoe’t it eartiids
wie, mei in skepke nostalgy. De
fleurige yllustraasjes fan Linda de
Haan spylje in wichtige rol en soarg-
je derfoar dat dit autoboek foar
sawol jonges as famkes oantreklik
is.

Gers op it dak
(AVI-Frysk E3)
Eef wennet by Bauk, har pleech-
mem. Bauk is keunstner en hat
allegear bisten om it hûs te rinnen.
Der groeit gers op it dak en der
rinne twa skiep om. Bauk hat nam-
mentlik in ekohûs.

Bauk sil op Joep passe, in nije
jonge yn it doarp. Eef sjocht der
earst wat tsjinoan want Joep stapt

yn in pak om en hat in strik foar,
lykas syn heit. Mar yn in pak kinne
jo net boartsje, dus kriget er klean
oan fan Eef. Joep wol graach op it
dak fan it hûs nei de skiep ta. Eins
mei dat net fan Bauk, mar Eef nimt
him stikem dochs mei it dak op.
Linda de Jong hat mei de yllustraas-
jes wer prachtich wurk levere. In
aardich weromkommend detail
binne de twa sweltsjes op de kaft.

De toverangel fan Ate
(AVI-Frysk E3)
As Ate bûten oan it boartsjen is,
komt der in man út in auto dy’t in
gat graaft yn ‘e berm. Ate freget wat
er docht. Hy set in flaggemêst yn ’e
grûn foar in fiskwedstriid dy’t it
wykein holden wurdt. Ate hat noch
noait fiske. De buorman, Pake Jan,
fytst krekt del en stelt foar dat Ate
meidocht. ,,Ik fiskje noait”, seit Ate.
,,En ik ha ek net in angel.” Dêr kin
Pake Jan him wol oan helpe, hy wit
nammentlik in toverbeam dêr’t
toverangels oan groeie. De angel is
samar klear, trije bledsjes oan de
útein lit er der oan, dat binne nef-
fens Pake Jan toverbledsjes. As Ate
foar de wedstriid efkes oefenet, en
lûdop freget om in fisk, hat er di-
rekt byt, mar ien fan de bledsjes falt
fan syn angel ôf. De oare deis be-
gjint de wedstriid. Passende yllus-
traasjes fan Maaike van den Akker
yn herkenbere styl jouwe it ferhaal
fan Jurjen van der Meer in eigen
karakter.

Beppe hat in aaipet
(AVI-Frysk M4)
As Tom spul hân hat mei syn suske,
rint er nei bûten ta. Mar dêr binne

krekt de jonges dy’t him bûtenslute.
Dan mar nei beppe ta. Beppe is siik
en leit op bêd yn ’e keamer. Sy praat
him wer moed yn. Dan freget er oft
beppe wer better wurdt. ,,Wol
goed”, flústeret se, ,,net better.” Mei
in wike hat Tom syn jierdei, en hy
wol in iPad ha, mar syn heit en
mem wolle dat net. Dan komt er
wer by beppe. Dy hat no in pet op,
in aaipet. Sy hat ek in echte iPad.
Beppe is hielendal keal wurden. Se
lit Tom wat op har achterholle
tekenje, oars is it dêr sa leech. Ek
geane se nei de bakker foar in ge-
bakje. Dat is de lêste kear dat Tom
beppe sjen sil.

Babs Wijnstra hat de yllustraasjes
fersoarge dy’t it ferhaal net allin-
nich ferbyldzje, mar ek ferrykje.
Mei in soad takt en in strakke fer-
haalline fan Mindert Wijnstra is in
swier ûnderwerp op in elegante
manier útwurke.

Boem is ho!
(AVI-Frysk E4)
De eigenwize Wibe komt as nij
jonkje yn ’e klasse. Hy hat in flauwe

opmerking oer de fytsmofkes fan
Nynke, mar hie net sjoen dat se yn
in rolstoel siet. Nynke pakt him
werom troch him yn te meitsjen
mei in potsje hantsjedrukke: ,,Datst
it mar witst”, gniist Nynke. ,,Boem
is ho!” Se komme neist inoar te
sitten.

Foar de jierdei fan de juf meie de
bern betinke wat se dwaan wolle.
Der wurde in pear dingen betocht
lykas in rolstoelrace, mar juf hat ek
noch in ferrassing. It feest falt foar
Nynke hast yn it wetter as se oanri-
den wurdt troch in auto en yn de
sleat rekket. De ferrassing fan juf
soarget foar in omslach yn it ferhaal
fan Anny de Jong. De yllustraasjes
fan Yke Reeder fersterkje de karak-
ters fan de bern yn de klasse en
slute op in kreative manier oan op it
ferhaal.

Sweltsjes-rige 2017, in útjefte fan
Audiofrysk en Cedin, 32 siden,
9,95 euro it boek

Sigrid Kingma besprekt jeugdlite-
ratuer foar it Friesch Dagblad

Dizze rige is in
grutte oanwinst foar
it ûnderwiis en in
foarbyld foar
berneboekesearjes
yn it algemien

Mei in soad takt
en in strakke
ferhaalline fan
Mindert Wijnstra is
in swier ûnderwerp
op in elegante
manier útwurke
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