Kinderboekenweek 2021

Worden wat je wil

Lesbrief bij Tiril en de toverdrank

Over Tiril en de toverdrank

In

november 2020 hoor ik dat ik het Kinderboekenweekgeschenk 2021 mag schrijven. Wat een
eervolle opdracht! Het thema is ‘Worden wat je wil’. Ga ik daar iets mee doen? Hoeft niet,
mag wel… Als ik mijn keuze heb gemaakt, ontstaat in vier maanden tijd een verhaal over Tiril
en Thialfi, die op zoek gaan naar een toverdrank. Die drank moet van Tirils vader een dichter
maken. Het verhaal van Tiril en Thialfi wissel ik af met korte verhalen in versvorm die samen een mythe
vormen over hun lievelingsgoden Odin en Loki. Die laatste kan van gedaante veranderen, daarom is hij
Tirils lievelingsgod. En geloof het of niet: Tiril kan hetzelfde. Net als Loki kan ze worden wat ze wil, en
dat komt haar tijdens haar zoektocht naar de toverdrank goed van pas.
In Tiril en de toverdrank combineer ik een bestaande noordse (lees Scandinavische) mythe met fictie
over twee kinderen die in de Vikingtijd leven. De mythe vertel ik in versvorm. Elk hoofdstuk begint
met een gedicht over de godenwereld. Al die gedichten samen vertellen de mythe rond de geboorte en
ondergang van Kvasir, de noordse god van de dichtkunst.
Omdat het verhaal over Tiril en Thialfi in het huidige Noorwegen speelt, spreek ik in deze lesbrief over
Noorse in plaats van noordse goden en mythen.
Tiril en de toverdrank heeft een historische basis: Koning Harald Schoonhaar heeft echt bestaan. Hij
maakte van de vele kleine koninkrijkjes die het Noorwegen van toen telde één rijk. Met koningen die
weigerden zich aan hem te onderwerpen maakte hij korte metten. Sommigen van hen sloegen op de
vlucht en vestigden zich op IJsland.
Vier maanden is kort, veel korter dan ik normaal gesproken werk aan een verhaal. Maar het boek ligt er
en ik ben er heel blij mee. Nu de lezer nog…
Bette Westera

Bette Westera – Tiril en de toverdrank
met illustraties van Pyhai
CPNB 2021
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Quiz – Wat weet jij over de Vikingtijd?
Om Tiril en de toverdrank te kunnen lezen, hoef je niets te weten over de Vikingtijd. Dingen die
belangrijk zijn voor het verhaal ontdek je al lezende vanzelf. Deze quiz kun je doen na het lezen
van het verhaal. Dan heb je waarschijnlijk alle antwoorden goed. Je kunt je feitenkennis ook van
tevoren testen. Wat weet jij over de tijd van de Vikingen?

1 Wat is het verschil tussen Noormannen en Vikingen?
a. Er is geen verschil, beide woorden betekenen hetzelfde
b. Met Vikingen worden de vechtende noorderlingen bedoeld die je
herkent aan hun gehoornde helmen, noorderlingen die niet vochten en
geen helmen droegen noem je Noormannen
c. M
 et Vikingen worden de zeevarende en handeldrijvende
noorderlingen bedoeld, boeren en ambachtslieden noem je
Noormannen
Het goede antwoord is c.
Noormannen zijn alle noorderlingen uit de periode van de 8ste tot de 11de
eeuw, met Vikingen worden de zeevarende Noormannen bedoeld die
met hun schepen Europa introkken om handel te drijven en te plunderen.
Het idee dat Vikingen helmen droegen met hoorns klopt niet. Ze droegen
wel helmen, maar de hoorns hebben kunstenaars uit de 19de eeuw er
waarschijnlijk bij verzonnen om te laten zien hoe stoer en vechtlustig de
Vikingen waren.

2 Wie was Harald Schoonhaar?
a. De eerste Noor die zich met zijn hele familie vestigde op IJsland
b. Een Noorse koning die sneuvelde doordat hij met zijn lange haren in
een boom bleef hangen toen hij ten strijde trok
c. De eerste koning van Noorwegen
Het goede antwoord is c.
Tot 872 bestond Noorwegen uit een heleboel kleine koninkrijkjes, die vaak
met elkaar in oorlog waren. Harald Schoonhaar was koning van een van
die rijkjes. De vrouw met wie hij wilde trouwen vond zijn rijk te klein en zei
nee. Toen beloofde Harald haar om alle andere koninkrijkjes te veroveren
en zijn haar pas weer te knippen als hij van Noorwegen één groot rijk had
gemaakt. Hij deed daar tien jaar over en kreeg de bijnaam Schoonhaar,
vanwege zijn weelderige haardos.
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3 Wie waren de eerste bewoners van IJsland?
a. Noorse koningen die zich niet wilden overgeven aan koning Harald
Schoonhaar
b. Ierse monniken die op zoek waren naar het eiland Thule
c. Een Zweedse ontdekkingsreiziger en zijn gezin
Het goede antwoord is b.
De eerste vaste bewoners van IJsland waren Ierse monniken. Ze kwamen
er rond het jaar 750 aan en dachten dat ze het eiland Thule hadden
gevonden, waarover ze gelezen hadden in het reisverslag van een Griekse
ontdekkingsreiziger. 125 jaar later vestigden zich steeds meer Noorse
vluchtelingen op het eiland, allemaal stamhoofden die zich niet wilden
overgeven aan de nieuwe koning van Noorwegen. De Noren geloofden in
andere goden dan de Ierse monniken. Het was gedaan met de rust op het
eiland en de monniken besloten weer te vertrekken.

4 Wat is een langhuis?
a. Een rijtjeshuis uit de Vikingtijd
b. Een boerderij uit de Vikingtijd
c. Een woonboot uit de Vikingtijd
Het goede antwoord is b.
Langhuizen zijn boerderijen uit de Vikingtijd. Ze waren lang en smal, en
ze bestonden uit een grote ruimte waarin alles gebeurde: spinnen, weven,
hout bewerken, koken en slapen. In de winter stonden ook de schapen er.
Langhuizen waren gemaakt van hout, stro en turf. Ze hadden geen ramen,
alleen in het midden van het dak zat een gat voor de rook van het vuur.
Het vuur zorgde niet alleen voor warmte, maar ook voor licht. Er woonden
meerdere gezinnen in één langhuis.

5 Wat is een skald?
a. Een schild dat Noormannen onder hun kleren droegen als ze gingen
vechten
b. Een hoorn waarop de Noorse koning blies als hij met zijn soldaten een
dorp binnenviel
c. Een dichter die in de tijd van de Noormannen door het land trok om
gedichten over de goden voor te dragen
Het goede antwoord is c.
Een skald is een dichter uit de tijd van de Noormannen. Skalden woonden
aan het hof van de koning en vormden met hun spannende godenverhalen
en -gedichten de verbindende schakel tussen de wereld van de goden en die
van de mensen.

6 Wat zijn runen?
a. Noorse lettertekens
b. Dwergen uit de Noorse mythologie
c. Reuzen uit de Noorse mythologie
Het goede antwoord is a.
Runen zijn lettertekens die vanaf de 2de eeuw werden gebruikt door de
Germaanse volkeren in het noorden van Europa. De lettertekens van het
runenschrift bestaan uit rechte lijnen die gemakkelijk in steen of hout
konden worden gekrast. Runentekens hadden in de tijd van de Vikingen
ook een magische betekenis: ze brachten boodschappen over van de goden.
Vandaar de naam runen, die komt van het oud-Noorse woord run of runa,
wat geheim of vertrouwelijk gesprek betekent.
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7 Hoe heet de belangrijkste god of godin van het
Hoge Noorden?

a. Odin, de vader van alles en iedereen en de geliefde van Frigg
b. Frigg, de moeder van alles en iedereen en de geliefde van Odin
c. Th
 or, de god die iedereen die ongehoorzaam was op zijn donder gaf,
zijn naam betekent ‘donder’
Het goede antwoord is a.
Odin is de oppergod van de Noorse godenwereld. Frigg, de godin van de
liefde en de vruchtbaarheid is zijn vrouw. Thor is de god van de oorlog.
Hij heeft een magische hamer. Als hij daarmee op zijn aambeeld slaat,
zie je op aarde de vonken ervan afspringen en hoor je het donderen.

8 Waar is de Noorse god Kvasir van gemaakt?
a. Van elandenbloed
b. Van godenspuug
c. Van trollenpoep
Het goede antwoord is b.
Volgens een van de Noorse mythen werd Kvasir geschapen uit het speeksel
van alle andere goden samen. Er was veel haat en nijd in de godenwereld.
Al dat geruzie was niet goed voor de geloofwaardigheid van de goden.
Daarom liet oppergod Odin alle goden in een kom spugen en maakte van al
dat speeksel de god Kvasir, die heel wijs was en erg goed kon dichten. Met
zijn dichtkunst kon hij nieuwe godenverhalen de wereld in sturen. Verhalen
waarin de goden zich heldhaftig gedroegen in plaats van de hele tijd ruzie
met elkaar te maken.

9 Wat voor gereedschap gebruikten boeren in de
Vikingtijd voor het scheren van hun schapen?

a. Een schaar
b. Een mes
c. Ze schoren hun schapen niet, ze aten ze op en gebruikten hun vachten
Het goede antwoord is c.
In de Vikingtijd wachtten de boeren tot de schapen vanzelf hun wol
verloren. Ze raapten de plukken op en verzamelden ze tot ze genoeg
hadden om er garen van te spinnen. Van dat garen maakten ze kleren en
weefden ze kleden.

10 Wat betekent het woord smalahove?
a. Het is het Noorse woord voor langhuis (letterlijk vertaald: smalle
hoeve)
b. Het is het Noorse woord voor schapenkop, een Noors feestgerecht
(letterlijk vertaald: schapenhoofd)
c. Het is het Noorse woord voor herberg (letterlijk vertaald: smulhof)
Het goede antwoord is b.
Smalahove is gedroogde of gerookte schapenkop, een feestgerecht dat in
sommige streken van Noorwegen in de adventstijd (de periode voor Kerst)
op het menu staat.
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Recept smalahove
Voorbereiding:
Brand huid en haar van de schapenkop af met een gasbrander. Snijd de kop in de lengte
door en laat de twee stukken 3 etmalen weken in water met zout. Haal de stukken uit het
water en laat ze drogen in de buitenlucht of in de rook van een houtvuur.

Voor twee personen:
1 gedroogde of gerookte schapenkop
6 liter water
1½ kilo zout
175 gram suiker
6 grote aardappels *
1 koolraap
1 platbrood
Kook de gedroogde stukken schapenkop 2½ uur in het water met het zout en de suiker, tot het vlees loskomt
van het bot. Vis de stukken smalahove uit de pan en leg ze op twee borden. Serveer ze met gekookte aardappels,
gepureerde koolraap, plat brood en een kommetje kookvocht om het brood in te dopen. Eet smakelijk!
* Tegenwoordig eten de Noren graag aardappels bij hun smalahove. De Vikingen kenden de aardappel nog niet,
die is pas in de 16de eeuw door ontdekkingsreizigers uit Zuid-Amerika meegenomen naar Europa.
Ben je vegetariër? Maak dan een heerlijke salade van lamsoor. Dat is een groente die groeit in de buurt van de
zee, want de plant heeft zout water nodig om in leven te blijven. Je kunt lamsoor eten als salade, maar je kunt de
blaadjes ook even kort roerbakken.
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Schrijftip

Hoe begin je een verhaal?
Een verhaal komt bij mij nooit zomaar uit de lucht vallen. Het begint bijna altijd met iets wat ik zelf
heb meegemaakt. Daar verzin ik net zolang dingen bij tot ik het verhaal boeiend genoeg vind voor
een boek. Ik ben vaak in Noorwegen geweest. Schrijvend over de fjord waaraan Tiril woont, zag ik de
Geirangerfjord voor me, waar ik zelf doorheen ben gevaren. En de Lysefjord, waarin ik heb gezwommen
en waar ik langs omhoog ben geklommen tot aan een plateau dat 600 meter boven de fjord uittorent.
Tiril lijkt niet op mij, maar wel op het meisje dat ik graag had willen zijn toen ik zelf 10 jaar was: dapper
en avontuurlijk.
Zelf een verhaal verzinnen? Begin niet met het bedenken van de verhaallijn (wat gebeurt er voor
spannends en hoe loopt het af?), maar met de hoofdpersoon. Stel je voor dat je je eigen hoofdpersoon bent
en beantwoord voor jezelf onderstaande vragen. Nog leuker is het om elkaar om de beurt in tweetallen te
interviewen:
Hoe heet je? Hoe oud ben je? Waar woon je? Hoe ziet je huis (als je dat hebt) eruit? Ben je iemand van
lang geleden of van nu? Wat doe je graag? Wat eet je graag? Wie zijn je ouders (als je die hebt)? Wie zijn je
vrienden (als je die hebt)? Hoe zie je eruit? Waar ben je goed in? Wat vind je moeilijk?
Als je je hoofdpersoon en zijn of haar omgeving goed hebt leren kennen, bedenk je iets wat hij of zij heel
graag zou willen én iets wat het moeilijk maakt om dat te bereiken. In Tiril en de toverdrank wil Tiril voor
haar vader een toverdrank vinden waarvan hij heel mooi gaat dichten. Daarvoor moet ze een diepe fjord
oversteken (kan ze dat?) en het opnemen tegen een stel gemene dwergen (durft ze dat?).
Toen ik wist wat Tiril wilde en wat daar moeilijk aan was, begon ik aan het verhaal. Ik wist dat Tiril de
toverdrank te pakken zou krijgen, maar niet hoe. Dat ontdekte ik al doende. Ik liet mezelf verrassen
door gebeurtenissen die zich al schrijvend aandienden. Dat maakte het schrijven van het verhaal heel
spannend, hopelijk is het lezen ervan even spannend!
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voor een paar van onze letters worden in het runenschrift dezelfde tekens gebruikt.
runenschrift dezelfde tekens gebruikt.

Nᛏ ᛁO
ᚱ ᛁP
ᛚ ᚲQ
ᚨᚾR
ᚹᛟS
ᚱ ᛞTᛖ ᚾUᚹ ᚨV
ᛏ ᛉW
ᛖ ᚹXᛁ ᛚ Y Z ᛏᛏᛏᛁ ᛁᛁᚱᚱᚱᛁIkᛁᛁᛚheet:
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1. Kun je onderstaande runentekst ontcijferen? Gebruik de sleutel hierboven. Let goed op,
voor een paar van onze letters worden in het runenschrift dezelfde tekens gebruikt.

ᚾᛖᛏ ᚨᛚᛊ ᚺᚨᚨᚱ ᛚᛁᛖᚢᛖᛚᛁᚾᚷᛊᚷᛟᛞ ᛚᛟᚲᛁ
ᚾᚾᚾᛖᛖᛖᛏᛏᛏMijnᚨᚨgeheime
ᚨᛚᛚᛚᛊᛊᛊ runenboodschap
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ᛁᛖᛖᚢᚢᚢᛖᛖᛖᛚᛚᛚᛁᛁᚾᛁᚾᚾᚷᚷᚷᛊᛊᛊᚷᚷᚷᛟᛟᛟᛞᛞᛞ ᛚᛚᛚᛟᛟᛟᚲᚲᚲᛁ
1.Hier
ᛏKun
ᛁ staat:
ᚱ je
ᛁ …………………………………………………………………………………..
ᛚonderstaande
ᚲ ᚨ ᚾ ᚹ ᛟ ᚱrunentekst
ᛞ ᛖ ᚾ ᚹontcijferen?
ᚨ ᛏ ᛉ ᛖ Gebruik
ᚹ ᛁ ᛚ de sleutel hierboven. Let goed op,
voor een paar van onze letters worden in het runenschrift dezelfdeHier
tekens
gebruikt.
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Hier
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staat:
staat:
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ᚾ
ᛖ
ᛏ
ᚨ
ᛚ
ᛊ
ᚺ
ᚨ
ᚨ
ᚱ
ᛚ
ᛁ
ᛖ
ᚢ
ᛖ
ᛚ
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ᚷ
ᛊ
ᚷ
ᛟ
ᛞ
ᛚ
ᛟ
ᚲ
ᛁ
………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ᛏ2.HierHoe
ᛁ staat:
ᚱheette
ᛁ…………………………………………………………………………………..
ᛚde opvolger
ᚲ ᚨ ᚾvan koning
ᚹ ᛟHarald
ᚱ ᛞSchoonhaar
ᛖ ᚾ vanᚹNoorwegen?
ᚨ ᛏ ᛉ ᛖ ᚹ …………………………………………………………………………………………
ᛁ…………………………………………………………………………………………
ᛚ
………………………………………………………………………………………………
ᚾᛖᛏ ᚨᛚᛊ ᚺᚨᚨᚱ ᛚᛁᛖᚢᛖᛚᛁᚾᚷᛊᚷᛟᛞ ᛚᛟᚲᛁ
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ᚱ heette
ᛁ ᚲ ᛞdeᛖopvolger
ᛖ ᛖ ᚱvanᛊkoning
ᛏᛖ ᚢ
ᚨ ᚾ Schoonhaar
ᚾ ᛟ ᛟ ᚱ ᚹvanᛖ ᚷ ᛖ ᚾ 2.2.2.2.2.Hoe
2.ᛖ
Hoe
Harald
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2. Hoe heette de opvolger van koning Harald Schoonhaar van Noorwegen?
Hier
ᛒNoorwegen?
ᛁ staat:
ᛃ ᚷ ᛖ…………………………………………………………………………………..
ᚾᚨ ᚨᛗᛞ ᛖᚱᛁᚲ ᛒᛚᛟᛖᛞᛒᛁᛃᛚ

ᛖᚱᚱᚱᛁᛁᛁᚲᚲᚲᛞᛞᛞᛖᛖᛖᛖᛖᛖᛖᛖᛖᚱᚱᚱᛊᛊᛊᛏᛏᛏᛖᛖᛖᚢᚢᚢᚨᚨᚨᚾᚾᚾ ᚾᚾᚾᛟᛟᛟᛟᛟᛟᚱᚱᚱᚹᚹᚹᛖᛖᛖᚷᚷᚷᛖᛖᛖᚾᚾᚾ
ᛖ ᚱ ᛁ ᚲ ᛞ ᛖ ᛖ ᛖ ᚱ ᛊ ᛏ ᛖ ᚢ ᚨ ᚾ ᚾ ᛟ ᛟ ᚱ ᚹ ᛖ ᚷ ᛖ ᚾ ᛖᛖ
ᛒᛁᛃᚷᛖᚾᚨ ᚨᛗᛞ ᛖᚱᛁᚲ ᛒᛚᛟᛖᛞᛒᛁᛃᛚ
ᛒᛒᛒᛁᛁᛁᛃᛃᛃᚷᚷᚷᛖᛖᛖᚾᚾᚾᚨᚨᚨᚨᚨᚨᛗᛗᛗᛞᛞᛞᛖᛖᛖᚱᚱᚱᛁᛁᛁᚲᚲᚲᛒᛒᛒᛚᛚᛚᛟᛟᛟᛖᛖᛖᛞᛞᛞᛒᛒᛒᛁᛁᛁᛃᛃᛃᛚᛚᛚ
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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2.………………………………………………………………………………………………
Hoe heette de opvolger van koning Harald Schoonhaar van Noorwegen?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Kun je je eigen naam en je eigen geheime boodschap schrijven in runen?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ᛖIk heet:
ᚱ ᛁ………………………………………………………………………………………
ᚲ ᛞ ᛖ ᛖ ᛖ ᚱ ᛊ ᛏ ᛖ ᚢ ᚨ ᚾ ᚾ ᛟ ᛟ ᚱ …………………………………………………………………………………………
ᚹ…………………………………………………………………………………………
ᛖᚷᛖᚾ
3. Kun
je je eigen
naam en je eigen
geheime boodschap schrijven in runen?
Mijn
geheime
runenboodschap
is: …………………………………………………………..
ᛒᛁᛃᚷᛖᚾᚨ ᚨᛗᛞ ᛖᚱᛁᚲ ᛒᛚᛟᛖᛞᛒᛁᛃᛚ

………………………………………………………………………………………………
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

