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‘Bart & Bouke’ sluiten SSchoolschrijverschap af

Dolf Verroen (89) en Mindert Wijnstra (72)

schreven elkaar mails als stadsjongen Bart

en de Friese Bauke. Het kinderboek dat dit

opleverde, werd gepresenteerd bij hun

afscheid als Schoolschrijvers in Wytgaard.

Jan Ybema

Wytgaard | Een kist met boeken en
twee begenadigde vertellers, meer is
er niet nodig om kinderen enthou-
siast te maken over lezen, schrijven
enboeken,merkten zeopdeoecume-
nische Teake Jan Roordaschool in
Wytgaard. Dit jaar deed het kindcen-
trum voor het tweede jaar mee aan
het trajectDeSchoolschrijver, dat gis-
ter werd afgesloten. „Wy wolle it
lêzen en it belibjen fan ferhalen by de
bern stimulearje”, vertelt Hinke Rixt
Miedema, leerkracht van groep 3, 4
en5. ,,Dan isderneat sprekkenders as
skriuwers sels oan it wurd litte.”

Dertien donderdagen van januari
totmei kwamen kinderboekenschrij-
verDolf Verroen en verhalenverteller
MindertWijnstranaarde school. „Wy
geane de skoalbern yn trije groepen
bylâns, elk in oere oant oardeloere”,
legt Wijnstra uit. Het begint met een
kist boeken uit de bibliotheek. „Dan
beprate wy mei de bern wat sy de ôf-
rûne wike lêzen ha. Dolf lies dêrnei
faak wat foar út eigen wurk en útein-
lik setten wy se sels oan it skriuwen.”

Of tekenen, vult Miedema aan.
„Dan fertelden Dolf en Mindert út in
boek dêr’t se it omslach fan ôfdutsen.
De bern krigen dan as opdracht om in
omslach te tekenjen dat oanslút by it
ferhaal dat se krekt heard hiene.”

De twee schrijvers, beide qua leef-
tijd al enige tijd geen kinderen meer,
hadden weinig moeite om de leerlin-
gen te enthousiasmeren. „As je se yn
in ferhaal meikrije, wolle se dêrnei
sels ekwol skriuwe. En sewolle ek fan
alles witte, hoe’t in boek makke
wurdt en sa.”Wijnstra ziet ookmeer-
waarde in het vaker terugkeren naar
dezelfde school. „Ergens in ferhaal

fertelle is moai, mar troch trettjin
kear del te kommen, kinne je wat op-
bouwe mei dy bern.”

Verder gaan de kinderen een dag
met de schrijvers naar Dbieb in Leeu-
warden, want ook de bibliotheek is
partner in het traject. „Wy ha in
speurtocht útset en útlein hoe’t je lid
fan de byb wurde kinne.”

Bart & Bouke
Al sinds het Schoolschrijver-traject in
2014 in Fryslânbegon, zijn de twee sa-
men als Schoolschrijver actief op elk
jaar een andere Friese school. „It like
ús aardich om ek ris tegearre in ber-
neboek te skriuwen.” Tweetalig,
want ook als schoolschrijver praten
en lezen de twee elk in hun eigen eer-
ste taal. „Sakamenwyop it idee fan in
mailwikseling.” Verroen schrijft als
stadsjongenBart e-mails aande Friese
Bouke,want Bart gaat verhuizennaar
Fryslân en wordt straks Boukes buur-
jongen.

„Dy e-mails ha wy echt sa nei el-
koar ferstjoerd. It wie nijsgjirrich om
op sa’n manier yn ’e hûd fan dy bern
te krûpen.” Bart woont in een multi-
culturele wijk in de Randstad, Bouke
in een plattelandsdorpje. Aanvanke-
lijk ziet Bouke de komst van een
stadskind niet zo zitten. „Hy is ôfhâl-
dend, set de stikels oerein”, zegt
Wijnstra over zijn karakter. Maar
naarmate de twee elkaar digitaal wat
beter leren kennen, begint Bouke
langzaam bij te draaien. Uiteindelijk
helpt hij ervoor zorgen dat Bart bij
hem op de dorpsschool komt en niet
ver weg in Sneek.

Dat Bouke steeds in het Fries
schrijft als antwoord op Barts mail-
tjes komt een beetje gekunsteld over,
maar het educatieve belang kan die
taalkeuze wel rechtvaardigen. An-
ders dan Bouke waren de leerlingen

in Wytgaard niet zo geneigd om in
het Fries te schrijven, moet Wijnstra
vaststellen. „Frysk prate dogge de
bern omraak,marmei it skriuwen ha
se wol muoite.”

HetkinderboekBart&Boukedatuit
de mailwisseling is voortgekomen,
met tekeningen vanWijnstra’s doch-
ter Babs, werd gisteren op school aan-
geboden aan commissaris van de Ko-
ning Arno Brok. Het feestje vormde
tegelijk de provinciale afsluiting van

het Schoolschrijver-traject van dit
jaar én het afscheid van Verroen en
Wijnstra als schoolschrijvers. „Wy
wolle it beide wat rêstiger oan
dwaan.”

Subsidiestop
Volgend jaar krijgen naar verwach-
ting vijf scholen in Fryslân een
schoolschrijver, nu waren dat er tien.
De provincie houdt op het traject te
subsidiëren, zoals de afgelopen vier

jaar wel het geval was. Annemiek
Neefjes, directeur van De School-
schrijver, is vooral blij met de samen-
werking van de afgelopen jaren. „We
gaan nu ook een maandprogramma
aanbieden dat scholen kunnen inko-
pen zonder provinciale subsidie.”

In Wytgaard kijken ze met genoe-
gen op het traject terug. Miedema:
„Eins soe dit krekt fierder útrôle wur-
de moatte. Ik gun alle skoallen yn
Fryslân in Dolf en in Mindert’.”

As je se yn in ferhaal

meikrije, wolle se

dêrnei sels ek wol

skriuwe

Mindert Wijnstra (midden) en Dolf Verro
Arno Brok (rechts) nam het eerste exemp

oen nemen afscheid als Schoolschrijvers op de Teake Jan Roordaschool in Wytgaard. Commissaris van de Koning
plaar van hun boek Bart & Bouke in ontvangst. Foto: Marchje Andringa


