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Markten en meningen 
Griffels, Penselen en bekroningen door de Kinderjury 2018 

 
Toelichting 

De Gouden en Zilveren Griffels en dito Penselen worden toegekend onder auspiciën 
van de CPNB, en de uitreiking van de meest invloedrijke Nederlandse 
kinderboekenprijs gaat soms gepaard met knorrige reacties.  
Scholen kochten vaak blind de bekroonde titels – om achteraf te ontdekken dat 
sommige titels nauwelijks de kast uitkwamen. Kinderen oordelen gemiddeld nu 
eenmaal anders dan volwassenen. Advies: koop niet blind, ga eerst naar bibliotheek of 
(kinder)boekhandel om de titels te bekijken. 
 
De toekenning verloopt in twee stappen: in juni worden de met Zilveren Griffels en 
Penselen en bijbehorende Paletten en de met Vlag-en-wimpel geëerde titels 
bekendgemaakt.  
In oktober wordt uit de Zilveren Griffels en Penselen een winnaar van de Gouden 
Griffel en het Gouden Penseel bekendgemaakt aan de vooravond van de 
Kinderboekenweek (2018: 3-14 oktober). 
 
Via hun bibliotheek of school kunnen alle kinderen deelnemen aan het kiezen van de 
boeken die door de Kinderjury worden bekroond. Sinds 2013 is naast de Kinderjury 
een Senaat ingesteld die in kleiner comité boeken beoordeelt. De Kinderjury-prijzen 
worden in juni bekendgemaakt.  
 
Let op, de Griffeljury verdeelde de bekroningen in de categorieën kinderen tot 6 jaar, 6 
jaar en ouder, 9 jaar en ouder, Informatief en poëzie. De Penseeljury daarentegen 
hanteerde de categorieën 0 tot 3 jaar, 3 tot 6 jaar, 6 tot 12 jaar en Informatief. 
Bovendien kunnen deze twee jury’s in deze categorieën nog eervolle vermeldingen, de 
Vlag-en-wimpels, uitdelen. Dat hebben ze dit jaar gul gedaan. 
 
Hieronder besprekingen van de bekroonde boeken, eerst de Griffels en Penselen, 
vervolgens de Vlag-en-wimpels.  
 

Zilveren Griffels en Penselen 

Dit overzicht is geordend op Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw en verder op 
alfabetische volgorde (auteur). We hebben de indeling van de jury’s dus niet 
overgenomen. 

Daarna volgt een overzicht met besprekingen van de met een Vlag-en-wimpel 
bekroonde boeken.  
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Onderbouw 

Pim Lammers & Milja Praagman Het lammetje dat een varken is (De Eenhoorn, 
2017) 

 
Een lammetje dat door de modder rolt, daar klopt iets niet. Of wel? De varkens en de 
schapen vinden van niet en ze lachen het lammetje uit. De boer begrijpt er niets van. 
Gelukkig biedt de dierenarts uitkomst. Hij snapt wat er aan de hand is als het lammetje 
oink zegt in plaats van bèèh. Dit is een lammetje dat er weliswaar van buiten uit ziet als 
een lam, maar dat van binnen een varkentje is. Bovendien weet hij raad. Als het 
lammetje aangeeft echt te willen veranderen, scheert de dierenarts het kaal en maakt met 
een krultang een mooi varkensstaartje. Nu ziet het lammetje er precies uit als een 
varkentje. 
 

 
 
Pim Lammers en Milja Praagman maakten een vrolijk prentenboek met heldere 
waterverfprenten. Aanvankelijk kijken de varkens, de schapen, de boer en de dierenarts 
nogal verbaasd als het lammetje niet aan hun verwachtingen voldoet. Maar als het 
lammetje een gedaanteverwisseling heeft ondergaan en een heus varkentje is geworden, 
zien we alleen nog maar lachende gezichten. Alles is zoals het moet zijn. Een mooie 
manier om een ingewikkeld onderwerp als transgender helder te verbeelden. Met dit 
boek kan het op school in de onder- en de bovenbouw bespreekbaar worden gemaakt. 
Het lammetje dat een varken is kreeg in 2018 een Zilveren Griffel in de categorie tot 6 
jaar. (EK) 
 

Tjibbe Veldkamp & Wouter Tulp Handje? (De Fontein, 2017) 

 
 

Ik ga even bij de apen kijken,’ zei Anna.  
‘Nee hoor,’ zei haar vader. ‘Jij gaat mee naar huis. 
We gaan zo eten. Handje?’ 
‘Ik wil toch even naar de apen,’ zei ze. ‘Goed?’ 

 

Zo begint Handje? van Tjibbe Veldkamp en Wouter Tulp. Haar vader reageert niet en 
blijft maar op zijn mobieltje kijken. Even later ziet Anna een vader die wel naar de 
dierentuin gaat. 
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Ze neemt het heft in eigen handen en gaat met die vader mee. Als deze vader naar de 
krokodillen gaat, neemt ze weer een andere die naar de apen gaat. En als ze nog andere 
dieren willen zien, neemt ze de hand van een vader die wat wil rondkijken.  
Als Anna weer naar huis wil, wordt de omgekeerde route afgelegd. De laatste vader 
brengt haar terug naar de vader die naar de apen was gegaan, en die weer naar de vader 
die naar de dierentuin was gegaan en die brengt haar tenslotte weer terug naar Anna’s 
vader.  
Ondertussen verschijnen in beeld paginagrote landschappen bevolkt door krokodillen, 
slangen, schildpadden, heel veel apen in soorten en maten, zebra’s, kangaroes, dieren 
die de kop in het zand steken, dolfijnen en pinguins. En daartussendoor een minstens zo 
divers pluimage aan dierentuinbezoekers en natuurlijk Anna, die van hand to hand gaat.  
 
‘Ziezo, we zijn weer thuis,’ zegt haar vader, die nog steeds niet zijn ogen van zijn 
telefoon af kan houden. ‘Precies op tijd voor het eten.’  
Die slotzin doet denken aan Max en de Maximonsters van Maurice Sendak, waarin Max 
na een lange reis naar de Maximonsters thuiskomt en het eten nog warm aantreft.  
 
Handje? is mooi fantasierijk antwoord op een gehaaste mobielverlsaafde vader, die de 
terechte kinderwens van Anna niet eens hoort. 
Zoals vaker maakt Tjibbe Veldkamp een verhaal met verrassende wendingen en een 
prachtig spel met simpele logica. En Wouter Tulp maakt een panorama van dieren en 
mensen in waterverf, vaak getekend vanuit het perspectief van een kinderoog. 
Heel leuk om met kinderen het probleem (Anna: ik wil naar de apen; vader: we gaan 
naar huis) te bespreken. Welke oplossing zouden zij bedenken? Wat vinden zij van de 
oplossing die Anna kiest? Zou het echt zo gegaan zijn? Zou vader niet merken dat ze er 
niet meer is? En wat vinden zij eigenlijk van vaders of moeders die steeds maar op hun 
telefoon kijken? 
Dit boek kreeg in 2018 een Zilveren Griffel in de categorie tot 6 jaar. (JK) 
 

David Barrow Heb jij misschien Olifant gezien? (Gottmer, 2017) 

 
Heb jij misschien olifant gezien? opent op de binnenkaft met een portrettengalerij zoals 
die boven een dressoir of in de hal van een willekeurig huis zou kunnen hangen. Nou ja, 
niet in elk willekeurig huis, want meteen valt de trouwfoto op van een stevige blanke 
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bruidegom met grote baard, en een tenger zwart bruidje in een mooie witte bruidsjurk. 
Op een andere foto zien we hetzelfde stel met een krijsend zwart babietje. Dat is 
waarschijnlijk de zwarte jongen die de hoofdpersoon is in dit prentenboek en die op een 
grote foto breed lacht.  
 
Op de eerste pagina zien we het vervolg van die fotogalerij in een huiskamer, met het 
zwarte jongetje en zijn hond in de hondenmand. Maar daar zit ook een olifant, die 
vraagt of de jongen meedoet met verstopper tje. De jongen doet mee, de olifant mag 
zich verstoppen en voegt er nog gauw aan toe: ‘O ja, maar je moet wel even weten dat 
ik HEEL ERG goed ben in verstoppertje.’ De jongen telt tot 10 en begint te zoeken. Dan 
volgen een aantal dubbele pagina’s met een driftig zoekend jongetje in de kelder, in de 
huiskamer, onder het bed, in een bloempot, of tussen de bomen. En een keer verstopt de 
olifant zich achter zijn eigen poten zoals jonge kinderen dat soms doen. Die houden hun 
handen voor de ogen vanuit het idee: als ik jou niet zie, zie jij mij ook niet. Tot de 
jongen het opgeeft en de olifant zich aandient. ‘O, daar ben je!’ 
De kijker/lezer heeft dan allang gezien wat het jongetje kennelijk al die tijd niet 
waarneemt of niet wenst te zien: de olifant onder de dekens, achter de tv, achter de 
schemerlamp, in het schuurtje of achter een boom.  
Dan meldt schildpad zich, die vraagt of ze zin hebben om mee tikkertje te spelen. Maar; 
voegt de schildpad toe, ‘jullie moeten wel even weten ... dat ik er HEEL ERG goed in 
ben! 
 

 
 
Wat een prachtig prentenboek met beeldschone paginagrote acquarellen van Barrow en 
een prachtig onderwerp in enkele eenvoudige zinnen. En wat een humoristisch spel met 
de opschepperij van Olifant die op elke pagina natuurlijk gelogenstraft wordt. Qua 
formaat verdwijnt de olifant niet onder een deken, achter een schemerlamp of een 
boom, al laat de illustrator hem soms wel heel mooi opgaan in de kleuren van het decor, 
en zien de kijkers vooral poten en slurf. En dan is er nog dat zo vanzelfsprekende zwarte 
jongetje, zonder dat ook maar ergens de indruk wordt gewekt dat de schrijver/tekenaar 
aan diversiteit aan het doen is.  
De peuters zullen heel enthousiast en gemakkelijk op elke pagina de olifant traceren. 
Mooi boek om met kleuters het gesprek aan te gaan over schijn en werkelijkheid. 
Olifant beweert dat hij heel erg goed is in verstoppen. Wat denken zij? En hoe zou het 
gaan met het tikkertje van Schildpad? Wie gaat dat winnen? Een aanrader voor peuters 
en kleuters.  
Dit boek kreeg in 2018 een Zilveren Penseel. (JK) 
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Annie M.G. Schmidt & Fleur van der Weel Pippeloentje (Querido Kinderboeken, 
2017) 

 
Het beertje Pippeloentje werd in 1950 ‘geboren’ in de kinderversjes van Annie M.G. 
Schmidt.  
 

Kijk, het beertje Pippeloentje 
heeft geen sok en heeft geen schoentje, 
[…] 
geen ponnetje voor in bed, 
maar 

 Pippeloentje heeft een pet! 
 

Schmidt schreef verschillende versjes over het beertje. Ze werden in 1958 voor het eerst 
gebundeld. In deze nieuwste uitgave is een selectie versjes opgenomen in het door Fleur 
van der Weel geïllustreerde ‘familiealbum’ Pippeloentje. Ik noem het een familiealbum, 
want de illustraties voeren de boventoon en geven een fotoboek-achtig beeld van de 
eerste levensjaren van het lieve en ondeugende beertje Pippeloentje. De meeste 
illustraties beslaan twee pagina’s, afgewisseld met illustraties op een pagina, en 
pagina’s met series kleinere ‘snapshots’.  

 
Het boek begint met papa en mama beer, die voor de geboorte van Pippeloentje een 
nieuw huisje betrekken. Vervolgens zien we een Pippeloentje dat zich los wriemelt uit 
de bakerdoek en dat door mama beer wordt gesust, gevoed, verschoond, gewassen. Papa 
beer lijkt zich vooral bezig te houden met spelen, Pippeloentje kennis laten maken met 
andere dieren, voordoen hoe je vissen vangt. 
 

 
 
Daarmee is het gezinsleven waar Van der Weel het beertje Pippeloentje in plaatst 
traditioneel te noemen. Een voorstelling van het gezinsleven in de jaren ‘50 wellicht, in 
aansluiting op de tijd en de stijl waarin Schmidt de versjes schreef. De illustraties van 
Van der Weel laten mooi zien hoe de versjes betrekking hebben op alledaagse situaties 
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uit het leven van jonge kinderen, zoals pap eten, verstoppen, ziek zijn, in bad gaan, 
logeren en jarig zijn. De avontuurlijker versjes, zoals Pippeloentje die met de boot naar 
Engeland gaat, worden geïnterpreteerd als fantasie (zie afbeelding hierboven). 
 

  
 
Een mooi prentenboek waarin de prenten op zichzelf bekeken kunnen worden, of in 
samenhang met de versjes. Voorlezen vanaf 4 jaar.   
Dit boek kreeg in 2018 een Zilveren Penseel. (AB) 
 
Middenbouw 

Joke van Leeuwen Toen ik (Querido Kinderboeken, 2017) 

 
Dit boek over Deef, een jongen met gescheiden ouders, telt vijftien verhalen waar de 
moeder tien keer bij betrokken is en de vader twee keer. Niet zo vreemd vanuit de 
schrijfster gezien, zij kon putten uit haar eigen ervaringen met haar zoon en haar partner 
van toen.  
De reeks verhalen begint met het tekenen van de absente vader, die als mislukt mannetje 
vijf keer wordt doorgekruist. Het tweede mannetje dat Deef tekent krijgt nieuwe 
schoenen en veel krullen op zijn hoofd en is helemaal gelukt. Die nieuwe schoenen mag 
Deef wel tekenen, maar niet voor zichzelf kopen. Hij voelt zich dan ook te kort gedaan. 
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Teleurstellend is ook voor hem dat hij, in een volgend verhaal, het duifje dat hij had 
gevonden van zijn moeder naast de vuilnisbak moet leggen en niet de vier briefjes kan 
laten bezorgen bij de taalboekmaker, de kampioen, de weervrouw en de president met 
zijn vragen naar hoe wordt je kampioen achteruitwerpen, hoe kan de weervrouw 
orkanen tegenhouden en hoe kan de president de oorlog stoppen.  
Een duif vliegt volgens zijn moeder immers altijd direct terug naar het hok waar hij zich 
thuis voelt. Maar dat hij wel wat al te veel gevraagd had, wordt hem zo wel duidelijk.  
Deef is een beetje wispelturig, wanneer hij eerst brandweerman wil worden, en daarna 
beroepen kiest als podoloog, mallenmaker of onderzoeker van planeten, slakken, 
oeroude gebouwen of apparaten. Hij onderzoekt met een vergrootglas een kruimel, een 
stofje, een dode vlieg, een apparaat en een oude klok. Maar als hij de klok weer in 
mekaar moet zetten noemt hij dat iets voor een ander beroep, en iets wat hij niet wil 
worden. Dan maar liever weer brandweerman. 
 
Deef lijkt pech te hebben, als hij eerst nog even zeven dingen moet doen, terwijl hij van 
zijn moeder er altijd voor moet zorgen op tijd te zijn, ook bij de bus. Hij wordt een 
mazzelkont als hij een andere bus krijgt met een chauffeur die de reizigers vraagt of ze 
de andere kant op zullen rijden. Alle passagiers vinden dat een goed idee. Ze bellen naar 
huis dat ze een andere route rijden, komen in een oerwoud tussen de leeuwen terecht en 
gaan vervolgens in een vliegtuigje terug naar de bus om daarna in omgekeerde volgorde 
weer naar huis te gaan. Zo weet Deef hoe dingen gingen als ze anders waren gegaan dan 
ze gingen. 
 
Deef heeft het zo te zien niet zo goed getroffen. Zijn vader zegt steeds ‘zullen we wat 
leuks gaan doen zoals ijsjes eten of in een botsautootje rijden?’, en de nieuwe vriend 
van zijn moeder, laat het bij vragen als ‘wat vind je ervan dat de aarde rond is?’ Of ze 
zien in de dierentuin ‘dat de stokstaartjes alsmaar naar links, naar rechts, naar links, naar 
rechts keken, alsof ze bang waren dat er een groot beest op hen afkwam’. Deef weet wel 
beter. ‘Dat was niet zo. Wij waren het. En al die andere vaders en die andere kinderen 
die allemaal alleen maar wat leuks doen’. 
 
Deef krijgt behalve van zijn moeder ook steun van hogerhand. Zijn moeder had hem 
uitgedaagd om in het zwembad van de hoge springplank te duiken en hem een ijsje 
beloofd als hij dat durft. Daarna deed de koningin van het land er nog een schepje boven 
op. Zij zei ``Spring maar. Doe het voor het land’. Even raakt Deef in de war.  
 

Ik snapte niet helemaal wat ze bedoelde. Misschien moesten de mensen overal in 
het land van de hoge springen, omdat ze anders niet bij het land mochten horen. 
Het hielp wat ze zei. Ik kneep mijn neus dicht. Ik zette mijn gedachten even uit. 
En ik SPRONG! Mijn moeder en de koningin klapten voor mij. De andere mensen 
niet. 

 
Als Deef een club opricht komt een zaal vol publiek naar hem kijken. Dan gebeurt het 
dat de koningin (met kroontje) vanaf de derde rij met de vinger op de mond om stilte 
vraagt voor Deef (p. 87). Het lijkt wel alsof Deef in de huid is gekropen van Kukel, een 
eerdere held uit het prachtige boek Kukel van Joke van Leeuwen.  
Zijn moeder vindt er niks heldhaftigs aan als iemand vijanden doodmaakt, en ze vindt 
Deef al een held als hij iemand redt. Hij vraagt dus op zijn beurt aan de koningin die 
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opnieuw aan het boek Kukel doet denken (zie Toen ik p.69 en Kukel, p. 113) ‘Moet u 
gered worden?’ om dan prompt te horen krijgen. ‘Nee hoor, jij wel?’.  
 
Deef vindt het lastig kiezen tussen dierentuin of bioscoop, omdat hij niet kan ruilen. 
Zijn moeder heeft zijn vader omgeruild, terwijl hij zelf zijn vader of moeder niet kan 
omruilen. Hij kiest voor de film en krijgt een jongen te zien die moest kiezen of hij bij 
zijn vader of bij zijn moeder wilde wonen en dat al evenmin wilde. Als hij bij een 
spreekbeurt voor de klas staat. moet hij even voelen  
 

of de rits van zijn broek dichtzit en of er geen snotje uit zijn neus hangt, want 
anders zouden ze alleen maar naar die rits of dat snotje kijken 

 
al hoort dat ook tot de slapstick van Joke van Leeuwen. Deef schaamt zich zo diep als 
hij zijn vader iets niet durft te vertellen, dat hij nog kleiner wordt dan een vlieg die hem 
dan kleineert: ‘Je hebt maar twee poten, en je hebt niet eens vleugels en je kunt zeker 
ook niet tegen het plafond lopen. Wat kun je dan wel?’ Niks?’. Uiteindelijk zegt hij dat 
hij in zijn bed heeft geplast. Zijn vader doet die nattigheid dan in de wasmachine en dan 
gaan ze samen weer echt eens iets leuks doen. 
 

 
De vijftien korte verhalen van Toen ik horen bij het recente genre van het korte verhaal 
dat weinig personages kent en in de jeugdliteratuur ook nauwelijks bestaat. Deef kan 
bijna steeds rekenen op zijn moeder en maakt zo af en toe een uitstapje met zijn vader 
of met de nieuwe vriend van zijn moeder die niks nieuws in huis heeft.  
Dat bijna alle verhalen weten te boeien is te danken aan de variatie in de herinneringen 
die hem voortdurend te binnen schieten, ook al bestaan ze uit sterke staaltjes, 
heldenvertoon, angstgevoel, hulpgedrag, vriendjesvertoon, toekomstvisioen, 
krachtpatserij, keuzeloosheid of vervelen.  
Toch zijn die korte verhalen bijna stuk voor stuk inhoudelijk, hoe kort van stof ook, rijk 
aan psychische, ethische en humoristische aspecten en laten ze zien wat er bij een 
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echtscheiding nog lang in herinnering kan blijven. Dat de Koningin ook nog eens 
tweemaal alle eer betoont aan alle geestigheid en alle droefheid van deze Toen ik-
verhalen heeft Deef dan ook meer dan dik en dubbel verdiend.  
Toen ik werd in 2018 bekroond met een Zilveren Griffel in de categorie vanaf 6 jaar. 
(PM) 
 

Marit Törnqvist Het gelukkige eiland (Querido Kinderboeken, 2017) 

 
Het gelukkige eiland is het laatste deel van een trilogie van Marit Törnqvist. Net als in 
Klein verhaal over liefde uit 1995 en met Wat niemand had verwacht uit 2006 vormen 
persoonlijke ervaringen het uitgangspunt voor een prachtig poëtisch prentenboek voor 
alle leeftijden. De jongste lezer kan door de paginagrote afbeeldingen van eilanden 
worden uitgedaagd om het eigen gelukkig eiland te tekenen. De volwassen lezer herkent 
in de tocht van de hoofdpersoon de eigen teleurstellingen, twijfels en verloren liefdes. In 
het samenlezen met oudere kinderen kunnen belangrijke levenslessen besproken 
worden.. 
 

Op een vlot  
gebouwd van wrakhout  
voer een meisje. 
Ze was op weg 
naar de horizon. 

 

        
 
Zo’n belangrijke levensles is dat je leert je je open te stelen voor wat van huis uit 
vreemd is. Want je kunt alleen samenleven met mensen als je ze kent. Angst voor het 
onbekende ligt aan de basis van vooroordelen en het schoolvak aardrijkskunde helpt 
mee dat te voorkomen. Dat gaat niet alleen met feitenkennis over andere gebieden en 
haar bewoners, maar moet zelf ervaren worden, of als goede tweede… meebeleefd 
worden. Verhalen helpen daarbij en het meisje op zoek naar Het gelukkige eiland slaagt 
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er in de lezer deelgenoot te maken van haar gevoelens. Zoals bij de vele goedbedoelde 
adviezen onderweg: Ons eiland is het gelukkige. Dat hoorde ze overal. Leg je vlot aan 
en kom bij ons wonen! Ze aarzelde en piekerde, ze keerde en draaide. Ten slotte voer ze 
verder, want kiezen kon ze niet.  
 

 
 
Op het laatste eiland in het boek woont niemand. Hier kijkt het meisje niet naar de 
onbereikbare horizon zoals op het eerste plaatje, maar naar het spiegelbeeld van zichzelf 
in het water. De zoektocht naar het gelukkige eiland blijkt een zoektocht naar zichzelf te 
zijn geweest. 
 
 

Waar zou ze gaan zitten?  
Waar zou ze gaan slapen? 
Wat zou ze gaan doen? 
Ze ging het allemaal bedenken. 
Gelukkig. 
Ze had het gevonden. 
Het gelukkige eiland. 

 
De les die ze hier leert is duidelijk: Hoe kun je andere mensen kennen als je jezelf niet 
kent? Maar ook dit eiland is niet haar eindbestemming. Op de laatste prent in 
optimistische, frisse kleuren, werpt Marit Törnqvists een blik in de toekomst van het 
meisje: Als ze volwassen is, zal ze weer op zoek gaan naar haar geluk. Het vlot ligt al 
klaar. 
Het gelukkige eiland werd in 2018 bekroond met een Zilveren Griffel in de categorie 
vanaf 6 jaar. (HN) 
 

Sanne te Loo Dit is voor jou (Lemniscaat, 2017) 

 
Dit is voor jou gaat over een jongen die tekenen het allerleukste vindt wat er is. Maar 
een vel papier is te klein voor zijn grootse tekenplannen. Dus gaat hij op straat tekenen, 
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maar daar lopen de mensen eroverheen. En op een prachtige stille plek waar bijna 
niemand komt, begint het te regenen, net als zijn tekening bijna af is. En dan komt 
Anselmo, een kunstschilder die hem meeneemt naar zijn atelier. Een heel groot atelier, 
met heel veel troep. Maar Anselmo vindt die troep helemaal niet erg: 
 

‘Moet je nou eens zien,’ zei hij. ‘Zo’n vlek, dat is toch een panter! Of een 
kameel!’ 
Ik keek door de haartjes van mijn ogen, net als hij, 
En ontdekte een klein spinnetje, een kwal, 
En een flamingo.’ 

 
De jonge tekenaar mag voortaan in het atelier van Anselmo komen tekenen en hem 
helpen met een enorm schilderij van een jungle.  
 

 
 
Zo zou het moeten blijven, maar op een dag kondigt Anselmo aan dat hij te oud is om 
alleen te wonen en teruggaat naar het land waar hij vandaan komt. Het huis en het 
atelier worden verkocht. 
Daar woont een tijdje later een deftige dame, die de jongen vraagt binnen te komen. 
‘Dit is voor jou’, zegt ze en ze laat hem het atelier zien dat nog precies zo is als 
Anselmo het achtergelaten heeft. Met een groot leeg doek. 
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Dit is voor jou gaat over de droom van elk kind dat tekenaar wil worden, gevat in 
prachtige kleurrijke en heel diverse illustraties van Sanne te Loo. In aardetinten waar de 
jongen het nog van het tekenen op straat moet hebben, en in prachtige tinten groen en 
tropische kleuren vanaf het moment dat de wereld van Anselmo in beeld komt. 
Illustraties waar heel veel op te zien is, en heel veel over te praten valt met de 
leerlingen. Wat zouden zij willen tekenen? Waar dromen zij van? 
Dit is voor jou werd in 2018 bekroond met een Zilveren Penseel in de categorie vanaf 6 
jaar. (JK) 
 

Daan Remmerts de Vries & Ingrid & Dieter Schubert Konijnentango (Hoogland & 
Van Klaveren, 2017) 

 
Wie Konijnentango opent ziet al snel dat de prenten tekstloos zijn en dat iedere prent 
ogenschijnlijk een spiegeling onder-boven bevat, gescheiden door een soort waterrand. 
Ogenschijnlijk, want je hoeft maar even te kijken om te zien dat er boven en onder de 
rand net iets anders staat afgebeeld. 
Draai het boek om en je hebt opnieuw Konijnentango.  
Dit boek bevat twee verhalen ineen en welk verhaal je het eerst tot je neemt, hangt af 
van het toeval. Zelfs de rug van het boek bevat twee titels, gespiegeld. Zo zijn er ook 
twee titelpagina's inclusief colofon. Nergens een uitgeverijbabbel te vinden. 
 

       
Daardoor blijft ook onduidelijk wie nu wat maakte. Op de twee titelpagina's en 
voorkanten (dit boek heeft geen achterkant!) staan vermeld: Daan Remmerts de Vries en 
Ingrid & Dieter Schu bert. De prenten zijn herkenbaar van dit laatste duo. Dus wat doet 
Daan daar? Leverde hij het idee, het ontwerp? 
Hoofdpersonen van deze twee verhalen zijn twee rechtop lopende, schaars geklede 
konijnen: een met een ketting van rode steentjes of parels, en een met een groene 
stropdas met zwarte streepjes, en beide konijnen hebben een rechteroog met een zwarte 
rand eromheen, alsof iemand ze net een blauw oog heeft geslagen. 
Hem? Haar? 
Ook al zijn de konijnen verder bloot, geslachten zie je niet. Het is dus pure conventie 
om aan te nemen dat het beest met die ketting een haar zou kunnen zijn en dat met die 
stropdas een hem. Ik volg die conventie hier maar even. 
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In beide verhalen doen de konijnen een dansje met elkaar dat halverwege iets te wild 
gaat, waardoor zij (met die ketting dus) in een boom verzeild raakt. Ze komt er gelukkig 
ook weer uit en ze vinden elkaar weer, eind goed al goed, althans in het ene verhaal. 
Het zijn dus beesten met menselijk gedrag en dat is natuurlijk een aloude traditie in de 
literatuur, al vanaf Aesopus en vroeger, via Reinaart de Vos, tot uitbundig in onze 
hedendaagse prentenboeken, inclusief Olie B. Bommel en Mickey Mouse. Vaak dient 
het dierlijk aspect een menselijke eigenschap te versterken. Waarom hier konijnen? 
Geen idee. Misschien omdat ze er wat lief en onbeholpen uitzien, met van die schattige 
wipstaartjes? In ieder geval hebben ze voor konijnen bijzonder talenten: ze kunnen 
dansen en een boom in klimmen. 
 

     
 
Het ene verhaal begint met haar op de cover (en hem als weerspiegeling). Ze kijkt naar 
de maan. Hij komt aanhuppelen, ze wrijven hun neuzen tegen elkaar en beginnen een 
dansje. Tegen het ochtendgloren gaat het kennelijk zo wild dat zij met een boogje in de 
mooi zwart-wit gevlekte boom (berk?) terechtkomt. Ze klautert er weer uit, plukt een 
bloem uit de groene bladerhoop onder de boom en voort gaat de dans, waarbij de bloem 
met een boogje bij twee kikkers belandt, maar in de volgende prent ineens weer in haar 
handen is en de prent dáárop helemaal weg is. De dans gaat door maar er komt een 
eigenaardig gat met witte slierten in, ja, in wat, de bodem of het wateroppervlak, mogen 
we zelf verzinnen, en op de laatste prent staart zij in haar eentje verbijsterd in dat gat - 
of over de rand. Haar weerspiegeling draagt een stropdas... 
 
... en in het andere verhaal staart híj dus over die rand in het water, waarin ook de 
opkomende zon weerspiegeld wordt. (Zijn weerspiegeling draagt een ketting. Het 
meisje van zijn dromen?) Ineens wordt er iets in dat water gegooid. Een streek van 
haar? Ze verschijnt op de volgende prent en kijkt wat ondeugend, terwijl hij de druppels 
van zich af schudt. Dan beginnen ze een dans. Als de zon ter kimme neigt, wordt die 
dans zo wild dat hij haar bij haar ketting lijkt weg te slingeren, ze verdwijnt met haar 
hoofd in de groene bladerhoop onder de boom en klimt dan omhoog de boom in. (Twee 
kikkers kijken verschrikt toe.) Overmoedig? Ze valt eruit, hij vangt haar op en houdt 
haar kennelijk een hele tijd vast, want bij haar val is de lucht nog rood van de 
ondergaande zon, maar op de prent waar zij in zijn armen ligt is er al schemer en komt 
de maan op. Ze wrijven hun neuzen tegen elkaar. Daarna zwaait hij haar uit (met zijn 
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stropdas) en op de laatste prent kijkt hij naar de maan. Zijn weerspiegeling draagt een 
ketting... 

     
Draai het om en je kunt weer opnieuw beginnen. Dit boek is nooit uit, je kan het eeuwig 
blijven lezen! Een perpetuum mobile in prentenboekgedaante. 
 
Twee simpele verhalen, op elkaar lijkend maar toch net iets anders. 
Dit prentenboek lijkt niet gemaakt voor die verhalen, maar uit pure 
prentenboekmakersvreugde: laten we eens een kunstje vertonen, iets ingenieus maken. 
Dat is gelukt, want het is een groot genoegen om die twee verhalen meer dan eens te 
bekijken. Het echtpaar Schubert kán prenten maken - dat wisten we natuurlijk al lang en 
alleen al de expressie in die konijnenkoppen bewijst het opnieuw. 
Laat Daan dan het idee hebben geleverd, een schitterend idee. 
Het leverde een heel bijzonder prentenboek op. 
Konijnentango werd in 2018 bekroond met een Zilveren Penseel in de categorie vanaf 6 
jaar. (HV) 
 
Bovenbouw 

Annet Schaap Lampje (Querido Kinderboeken, 2017) 

 
Een prettig wondertje: bekende en ervaren illustratrice waagt zich aan het schrijven van 
een verhaal - en het is meteen bijzonder. 
Annet Schaap debuteerde in 1988 met illustraties voor Christine Nöstlinger, Joppe, 
Julia en Jericho (oorspr. Jokel, Julia und Jericho, 1983). De rest van haar imposante 
werk ga ik niet opsommen, dat doet ze zelf op haar website, of zoek anders in de 
catalogus van de Koninklijke Bibliotheek, die 325 titels vermeldt. 
Van haar website valt te leren dat Lampje niet haar eerste schrijfsel is. Zie deze notitie 
uit 2015: 
'Van 1996 tot 1999 studeerde ik aan de Schrijversvakschool ‘t Colofon in Amsterdam. 
In die tijd maakte ik een aantal jeugdtheaterstukken, liedjes en schreef het libretto van 
een kinderopera. 
Om allerlei redenen schreef ik daarna een hele tijd niet, of alleen in m’n dagboek. Sinds 
dit jaar ben ik weer begonnen met dichten en schrijven. Als opsteker won ik meteen de 
Willem Wilmink Gedichtenprijs!' 
 
Toch een verrassing dus dat ineens Lampje in de winkels lag. Een verhaal - en meteen 
een sterk verhaal. 
Het is zo'n verhaal dat zich afspeelt in de schemerwereld tussen hier en ginds, tussen 
wat wij 'onze wereld' plegen te noemen (zij het dan een eeuw of wat geleden) en een 
wereld die daarop lijkt maar toch net iets anders is. Zo'n wereld waarin schijn en wezen 
door elkaar lopen. Geen fantasy, alsjeblieft niet, ook geen sprookje, geen koningen, 
prinsessen, elven en trollen e.d. Wel een vuurtoren waarvan het licht met de hand wordt 
bediend, een schip met oude piraten, een kermis met gedrochten en een admiraal die 
zich te paard voortbeweegt. En zeemeerminnen. 
Niet alleen daarom moest ik aan Hans Christian Andersen denken, aan zijn zeemeermin 
die uit liefde de zee verliet - en daarvoor een standbeeld kreeg in de haven van 
Kopenhagen. 
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Zijn eventyr lijken vaak ook in 'onze wereld' te spelen, toch gebeuren er zaken die een 
groot beroep doen op de verbeelding van de lezer - en soms van personages in zijn 
verhalen, neem bijvoorbeeld 'De nieuwe kleren van de keizer', waarin iedereen uit alle 
macht zijn best doet om zich de keizer aangekleed voor te stellen, op die paar kinderen 
na. Of 'Het meisje met de zwavelstokjes', dat zich warmend aan lucifers een mooie 
wereld voorstelt - en sterft. Of 'De tinnen soldaat', dat een beroep doet op het 
verbeeldingsvermogen van de lezer - speelgoed komt tot leven, maar blijft toch 
speelgoed en de soldaat eindigt met zijn liefde (de ballerina) in het haardvuur. 
 
Terug naar die zeemeermin (uit 'De kleine zeemeermin'), want er zijn parallellen. Ook 
in Lampje verlaat een zeemeermin uit liefde de zee - en wordt verstoten. Ook deze 
zeemeermin heeft grote moeite met lopen. Maar deze zeemeermin raakt zwanger! (Hoe 
dat in zijn werk ging wordt niet verteld.) Ze baart een zoon met zeemeermin-trekjes. 
Lampje komt die zoon tegen als ze gaat werken in het Zwarte Huis. Daar komt ze 
terecht als haar vader Augustus moet boeten voor een falend vuurtorenlicht, waardoor 
een schip vergaat. Bij de confrontatie met de sheriff (!) wordt Augustus zo kwaad dat hij 
met een stok om zich heen mept. Eigenlijk wil hij de sheriff slaan, maar als Lampje 
'Hou op!' roept ('met de stem van haar moeder' - twee jaar eerder overleden) slaat hij 
haar. 
 

Lampje houdt haar hand tegen haar wang. Die gaat straks heel erg zeer 
doen, dat kan ze al voelen. Maar nu gloeit alles in haar nog van schrik. Ze 
heeft helemaal het verkeerde gedaan en het verkeerde gezegd. Haar ogen 
zoeken die van haar vader. Ze wil 'Ik wou juist helpen' zeggen en ze wil dat 
hij haar aankijkt en haar weer ziet, zoals dat altijd gebeurt, na een 
uitbarsting. Het kan een half uur duren, of soms een paar dagen. Maar dan 
heeft hij altijd spijt. Hij zegt het niet hardop, dat gaat nou eenmaal niet. 
Maar wel met zijn ogen. 
Maar voor hij naar haar kan kijken, voelt Lampje een koude hand in haar nek 
die haar vooruitduwt, haar eigen kamertje in. Juffrouw Amalia. Zo heet ze, 
ze weet het weer. 

 
Vader wordt opgesloten in zijn eigen vuurtoren, dochter wordt uit huis geplaatst en 
moet geld verdienen. Ze komt in het Zwarte Huis van de Admiraal, zie zelf op reis is. 
Het Zwarte Huis herbergt een monster, zegt men - en zegt huishoudster Martha, die haar 
verbiedt naar de kamer van het monster te gaan. 
 
Het is niet zozeer de intrige die dit een sterk verhaal maakt. Het is vooral de zorgvuldige 
stijl die de anonieme verteller hanteert. Sober, rustig, filmisch, en soms alsof ze in het 
hoofd van de personages zit. Maar intussen verschaft ze de lezer wel precies de juiste 
details om een sterk beeld te creëren. 
De verteller volgt doorgaans Lampje, maar soms ook andere personages. Op p. 76 voor 
het eerst het monster. 
 

Uit zijn torenkamer ziet het monster haar lopen, een wit vlekje tegen het 
donkere gras. Hij kijkt naar haar tot ze het huis binnengaat en laat zich dan 
weer op de grond glijden. Wie dat was, weet hij niet, en het kan hem niet 
schelen ook. Hij heeft honger. 
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Natuurlijk gaat Lampje op zoek naar dat monster in de torenkamer (een verre echo van 
Perrault's Blauwbaard-verhaal) en dat levert de kern van het verhaal op. Ga ik dus niet 
uit de doeken doen. 
 
Zou ik iets van thema's aan het verhaal moeten geven, dan zijn dat 'vaders' (net als 
Lampje op dat moment heeft het monster een schier onbereikbare en moeilijke vader) 
en 'gedrochten' of 'afwijkingen'. 
Want het monster is niet het enige wezen in dit rijke verhaal. Zo heeft Martha een zoon, 
Lennie, die een forse gestalte paart aan de geest van een hele lieve kleuter en als enige 
goed kan omgaan met de twee reusachtige honden. 
En later in het verhaal komen Lampje en het monster nog terecht in een kermisattractie, 
de tent met 'wereldschokkende gedrochten', waar ze een dwerg ontmoeten, een Siamese 
tweeling, een vrouw met een baard en een zeemeermin in een aquarium. 
De clou van wat volgt is dat deze gedrochten eigenlijk geen gedrochten zijn - zoals het 
monster eigenlijk geen monster is. 
 
Het verhaal eindigt met een ontsnapping en een redding, en hoewel de timing misschien 
wat rammelt, levert dat een spannende episode op. 
Dan heb ik nog de andere rode draadjes in dit verhaal niet beschreven: haar overleden 
moeder, wier stem ze vaak hoort; Lennie, in wiens hoofd de verteller soms ook kruipt 
(essentieel op p. 297); Augustus (wat een prachtnaam, clown en keizer) en zijn 
worstelingen met zichzelf en de rouw om zijn vrouw; juffrouw Amalia (heel in verte 
ontwaarde ik verre achternicht Mevrouw Helderder); Buck en de 'piraten'; en meer. 
 
Staan er plaatjes in? Niet veel! Vignetten boven de hoofdstukjes, en ieder van de zes 
delen wordt voorafgegaan door een dubbelpaginaprent. (Aan een van de prenten is 
bovenstaande illustratie ontleend.) Uiteraard alle van Annet Schaap, evenals de 
illustratie die de voorkant siert. 
 

 
 
Een prachtverhaal voor lezers van tien en ouder, voorlezen vanaf acht. 
Dit boek werd in 2018 bekroond met een Zilveren Griffel in de categorie vanaf 9 jaar. 
(HV)  
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Suzanne Wouda Sabel (Hoogland & Van Klaveren, 2017) 

 
Suzanne Wouda (1974) heeft in korte tijd een plaats veroverd in de top van de schrijvers 
van historische jeugdliteratuur. Ze debuteerde in 2011 met een zeereis op het schip De 
Dageraad in 1691: Stormvaart. Ook haar volgende boeken en haar eerste historische 
roman spelen zich af in de 17e eeuw, afgezien van een verhaal over een dijkdoorbraak 
op Texel in 1593 (Zwart water) en afgezien van Sabel, dat speelt tijdens WO II. Sabel is 
een uitermate verzorgd, gebonden boek. Het verscheen in 2017 en in 2018 kwam er een 
tweede druk. 
 

 
 
De verteller in Sabel is hoofdpersoon Max, de zoon van een Joods echtpaar in 
Amsterdam. Hij zal ongeveer tien jaar zijn en is een echte doordenker. Vaak als hij wat 
hoort of zijn ouders hem wat vertellen komt hij er later op terug. Dan heeft hij er over 
nagedacht. Hij zit in een levensfase waarin hij met groot gemak de realiteit verbindt met 
de fantasiewereld uit de boeken van Karl May: Indianen die jagen op bizons en bovenal 
Winnetou. Hij noemt zichzelf een woordverzinner en bedenkt woorden als 
slaklangzaam en verleven (in plaats van vervelen). Hij heeft een zeer nauwe band met 
zijn poes Sabel, waarmee hij constant optrekt. Hij verbeeldt zich dat Sabel hetzelfde 
beleeft en denkt als hijzelf. 
 
Het verhaal bestaat uit korte hoofdstukken, die afwisselend spelen in het 
concentratiekamp Vught (in mei 1943) en in Amsterdam (chronologische hoofdstukken 
vanaf april 1941 tot en met februari 1943, de arrestatie in de onderduik en het transport 
naar Vught).Daarna volgen hoofdstukken in kamp Vught juni 1943 met als einddatum 7 
juni. 
Deze opzet maakt dat in de hoofdstukken over Vught in mei 1943 zo nu en dan 
herinneringen opgehaald worden aan wat er in Amsterdam gebeurd is, die dan later in 
de Amsterdamhoofdstukken opnieuw beschreven worden, o.m. over de onderduik en 
het verblijf in de Joodsche Schouwburg (blz. 21). 
 
Het Amsterdam-verhaal 
Het Amsterdam-verhaal begint in 1941 met de eerste Duitse maatregelen, die de Joden 
aangaan. Max mag niet meer naar het Zuiderbad, het Vondelpark en het strand. Hij 
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moet naar een Joodse school. In 1942 besluiten vader en moeder te gaan onderduiken 
(we gaan weg, zonder dat iemand het weet). Maar hoe moet het dan met poes Sabel? Hij 
moet weg, maar Max gaat in hongerstaking en vader komt met een rieten mand voor de 
poes.  
175 dagen zitten ze opgesloten in twee kamers in een notarishuis in Amsterdam en dan 
worden ze opgehaald door drie mannen in zwarte jassen. Bij die actie is Sabel 
verdwenen. Ze worden naar de Joodsche Schouwburg gebracht , Max gaat naar de 
crèche aan de overkant. Daarna het transport naar het concentratiekamp Vught. Daar 
wordt Max’ zijn Winnetou-boek door de SS’ers afgenomen en wordt hij gescheiden van 
zijn ouders: hij komt in de kinderbarak nr. 3 voor jongens van 10 -12 jaar. 
 
Het Vught-verhaal 
Dit chronologische verhaal wordt afgewisseld met impressies van het leven in het kamp. 
Max fantaseert over Sabel en doet dat met een groep andere kinderen: we doen net alsof 
Sabel hier is. Er is hier niets anders, alleen prikkeldraad, alleen ouders die weg zijn. 
Flarden van informatie over het kampleven komen voorbij: het begrip 
‘doorgangskamp’, een groengrijze vrouw met aan een leren riem om haar pols een stok, 
de appelplaats, het prikkeldraad, de wachttorens, het eten en het buitencommando 
Moerdijk, waar vader werkt. 
Op 5 juni 1943 komt het bericht dat de kinderen uit kamp Vught weg moeten. Max en 
zijn moeder vertrekken op 7 juni. Eerst een tussenstop in kamp Westerbork en dan weer 
verder: waarheen? Na aankomst uitkleden. Max loopt hand in hand met zijn moeder 
naar de doucheruimte…. 
 
Het boek wordt afgesloten met een Verantwoording en een Woordenlijst. Daar staat:  
 

Hoewel er veel fantasie in dit verhaal staat, is er ook veel echt gebeurd, 
zoals alle maatregelen van de Duitsers tegen de Joden. (…) Max, Sabel en de 
andere personages heb ik verzonnen. 

 
Sabel is een aanwinst voor de jeugdliteratuur over de Holocaust, met name ook door de 
vertelformule, de Holocaust door kinderogen. Wat heel goed naar voren komt zijn de 
vragen die Max stelt als hij geconfronteerd wordt met de anti-Joodse maatregelen van 
de Duitsers: als hij dingen niet meer mag en naar een aparte Joodse school moet. 
Waarom? Ben ik niet als de andere jongens? en even later als twee ex-schoolgenoten 
hem wegjagen van een begraafplaats (zogenaamd een park) Waarom haten mensen ons? 
 
Recensenten kwalificeren het boek als aangrijpend, indrukwekkend en zelfs 
ijzingwekkend. 
Verschillende passages zijn na een kleine bewerking geschikt om voor te lezen, 
bijvoorbeeld de passages over de Joodsche Schouwburg en over het transport. Maar het 
mooiste is toch als leerlingen het boek zelf lezen. 
 
De schrijfster zal heel lang nagedacht hebben over het einde van het verhaal. Bij de 
aankomst op de eindbestemming stelt Max zich voor dat hij Duitse stemmen hoort, die 
hem welkom heten in hun vakantieoord, waar ze kunnen genieten van een welverdiende 
rust. Het eten staat klaar, maar eerst mogen ze zich opfrissen … 
En dan gaan mensen zich uitkleden en lopen naar de doucheruimte. 
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Het lijkt haast een happy end voor lezers zonder voorkennis. Sobibor wordt in de tekst 
niet genoemd en waarom er douches zijn in Sobibor wordt ook niet duidelijk. Zij, die de 
functie van de douches in Sobibor kennen, weten wel beter. Voor de eerste groep lezers 
– die zonder voorkennis – wordt het lot van Max pas duidelijk in de woordenlijst bij 
Kindertransport en het speciale kinderkamp: Op 11 juni kwamen ze aan in het 
vernietigingskamp Sobibor in Polen en werden ze meteen vergast in de gaskamers.:  
Dit boek werd in 2018 bekroond met een Zilveren Griffel in de categorie vanaf 9 jaar. 
(CK)  
 

Brian Elstak & Karin Amatmoekrim Tori (Das Mag, 2017) 

 
Enige tijd geleden maakte rapper en beeldend kunstenaar Brian Elstak een 
animatiefilmpje met een verhaal over de reuzenschildpad Jean-Michel, een groots 
verhalenverteller, en de drie mensenkinderen Cel, Bones en Zi die hij opvoedt. (Zie 
https://vimeo.com/103769748). De animatiefilm is gebaseerd op verhalen die hij zijn 
eigen kinderen vertelde voor het slapen gaan. Uitgeverij Das Mag was, terecht, zeer 
enthousiast over het filmpje. Dat leidde, in samenwerking met schrijfster Karin 
Amatmoekrim tot het prachtboek Tori. 

  
 
Het verhaal gaat als volgt. Jean-Michel, de reuzenschildpad die gewend is op avontuur 
te gaan met zijn broers, vindt op een dag drie grote eieren waar geen moeder bij te 
vinden is. Na verloop van tijd komen er drie mensenkinderen uit de eieren: de jongens 
Cel en Bones, en het jonge zusje Zi. Jean-Michel voedt de kinderen op zoals het een 
goede vader betaamt: hij leert ze alles wat een mensenkind moet weten. Zijn zoon 
Bones kan prachtig tekenen en Jean-Michel besluit zijn verhalen op te schrijven die 
Bones mag gaan illustreren. En dan begint het avontuur.  
De sluwe zakenman Vos wil graag het manuscript in handen krijgen, maar Jean-Michel 
heeft het al beloofd aan zijn goede vriend Lennox, uitgever van een klein fonds van 
kwaliteitsboeken. Omdat hij bij mevrouw Pelikaan wil blijven, mogen de kinderen het 
manuscript naar Lennox brengen. Dat blijkt een reis niet zonder gevaren, want de Vos 
zet alles in het werk om het manuscript in handen te krijgen. Via de laster 
rondstrooiende rat krijgen ze te maken met de vervaarlijke krokodil Croc op zijn 
motorfiets, en later de valse katerbende die Zi belaagt.  
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Gelukkig hebben de kinderen hun eigen toverwapens, die ze van vader alleen mogen 
gebruiken in echte noodsituaties. Bones heeft zijn toverpotlood annex zwaard dat alles 
tot leven brengt wat hij tekent, en Zi heeft ooit het schild van Colossos gevonden. Een 
schild dat alleen werkt bij een goed mens, en op momenten van groot gevaar de 
kwetsbare huid verandert in een harnas van staal. En als ze dan eindelijk bij Lennox de 
draak komen, die ten onrechte beschuldigd wordt van de verdwijning van de dochter 
van de burgemeester van het dorp, is er voor Cel nog de gouden tijgerklauw die hij van 
Lennox in bewaring krijgt. Daarmee weet Cel de woedende massa dorpsbewoners die 
Lennox willen vermoorden in bedwang te krijgen. Net op tijd, de vrede wordt hersteld 
en het verhaal krijgt een happy end. Althans bijna, want dan krijgen ze ook nog te 
maken met de monsterlijke babyrobots, die gelukkig ontmanteld worden door de te hulp 
geschoten Croc. 
 

  
 
Een boek dat leest als een stripverhaal met superhelden, grote bedreigingen en attributen 
die van het ene op het andere moment het dreigende gevaar afwenden. En ondertussen 
is het ook een verhaal met de typische kenmerken van de Surinaamse en Caribische 
orale vertelcultuur met verhalen over schildpadden en krokodillen, en over de underdog 
versus de grote boze wereld.  
En als het verhaal wat minder mocht bevallen, de prachtige rauwe illustraties van Elstak 
zijn even kleurrijk en gruwelijk als de avonturen. De veelzijdige uitdrukkingen in de 
koppies van Cel, Bones en Zi ondersteunen de afwisseling van terreur, angst en 
bevrijdende afloop.  
Tori is een aanwinst in de nog steeds voor het merendeel door witte mensenkinderen 
bevolkte jeugdliteratuur. En een serieuze kandidaat voor het Gouden Penseel. Een wie 
weet, een echt boek voor de notoire striplezers onder de kinderen.  
Dit boek werd in 2018 bekroond met een Zilveren Penseel in de categorie vanaf 9 jaar. 
(JK)  
 

Imme Dros & Annemarie van Haeringen En toen, Sheherazade, en toen? (Leopold, 
2017) 

 
En toen, Sheherazade, en toen? is een boek dat je ademloos doorbladert. De paarse kaft 
met daarop de afbeelding van een hemelbed waarin Sheherazade koning Sjahriar avond 
aan avond haar verhalen vertelt. De pagina’s die felblauw zijn wanneer het boek 
gesloten is, iets wat kleur op snee wordt genoemd. Het gele leeslint. De prachtige 
aquarellen van Annemarie van Haeringen die bijna steeds een hele pagina in beslag 
nemen en soms zelfs doorlopen op de tekstpagina. Haar talloze kleine tekeningen die 
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uitgestrooid lijken over de bladzijden. En de tekst die vanwege het metrum waarvoor 
Imme Dros heeft gekozen, bedwelmend is.  
Zelf zegt Dros in het nawoord dat ze ervoor koos ’in een metrum te schrijven, waarvan 
niemand overigens last hoeft te hebben, want de bedoeling is dat de tekst leest als proza. 
Het voordeel van een metrum is dat het dwingt tot beknoptheid en dat door de 
onderliggende structuur in de regels het tempo van een verhaal is te beïnvloeden.’  
Het metrum heeft iets oneindigs, iets hypnotiserends wat precies aansluit bij deze 
raamvertelling waarin de koning na het liefdesspel avond aan avond naar de verhalen 
van Sheherazade luistert. Aanvankelijk vraagt hij na ieder verhaal om een nieuw.  
 

Na het verhaal van de visser en de djinn vroeg de koning of ze misschien ook 
verhalen wist over vogels en dieren. ‘Meer dan genoeg,’ zei Sheherazade en ze 
vertelde. 
 

Maar gaandeweg als hij denkt dat Sheherazade het niet kan voelen, vraagt hij niet alleen 
meer om verhalen, maar streelt hij ook haar lange vlecht. Zijn bewondering voor haar 
moed om iedere ochtend de dood onder ogen te durven zien, groeit elke dag. Hij vindt 
haar zelfs moediger dan zijn krijgers, omdat zij alleen woorden als wapens heeft.  
Niet alle verhalen in het boek zijn van Sheherazade. De eerste twee verhalen gaan over 
koning Sjahriar en zijn broer die beiden worden bedrogen door hun echtgenotes, waarna 
Sjahriar uit wraak iedere ochtend de jonge vrouw laat doden die de nacht het bed met 
hem heeft gedeeld.  
De volgende twee verhalen vertelt de vizier aan zijn dochter Sheherazade. Hij is degene 
die elke avond een meisje naar de koning brengt en haar ’s ochtends om moet brengen. 
Sheherazade smeekt haar vader haar naar de koning te brengen om te voorkomen dat 
nog meer meisjes gedood zullen worden.  
Het eerste van de verhalen van de vizier gaat over een ezel die zich bemoeit met dingen 
die hem niet aangaan en daarvoor moet boeten en het tweede over een man die zijn 
vrouw slaat, wat de vizier dreigt te doen als Sheherazade naar de koning gaat. Ze gaat 
toch.  
Het vijfde verhaal vertelt Sheherazade aan haar zusje, Dinarzade, met wie ze heeft 
afgesproken dat ze naar het bed van de koning zal komen en om een verhaaltje zal 
vragen.  
 

Zonder dat hij het wilde luisterde ook de koning der koningen, en toen Dinarzade 
in slaap was gevallen riep hij ongeduldig: Nou? En toen? En toen? Ga door en 
vertel hoe het afliep. 
 

Duizend nachten en een nacht vertelt Sheherazade de koning verhalen. En als ze voelt 
hoe hij haar haarvlecht streelt voelt zij hoe een groot geluk in haar opkomt, ook al laat 
ze niets merken. Na lang nadenken vraagt de koning haar of ze - als ze de vrije keus had 
- zijn vrouw wilde worden.  
 

En tot zijn grote verwondering zei ze dat ze dat wilde, dat ze dat al gewild had 
toen ze hem had leren kennen […] dat de liefde haar als door een wonder was 
overvallen. 
 

Sjahriar trouwt met Sheherazade en zijn broer Sjahzaman met haar zusje. En  
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koning Sjahriar hield met de dag meer van Sheherazade. Alles wat in hem omging 
durfde hij met haar te delen, alles wat hem verheugde en alles wat hem 
bezwaarde, daarom wilde hij liever niet te lang meer van huis zijn, niet omdat 
hij zijn Sheherazade niet kon vertrouwen, maar omdat hij ’s nachts haar stem in 
het donker wou horen, omdat hij overdag haar gezicht in zijn ogen moest 
hebben, omdat hij - om een lang verhaal kort te maken - haar liefhad. 

 
In het nawoord vertelt Imme Dros hoe de verhalen van Sheherazade door vertellers en 
schrijvers uit Azië en Noord-Afrika zijn verzameld. Ze heeft zich in haar boek 
gebaseerd op de Engelse vertalingen van de negentiende-eeuwse vertalers John Payne 
en Richard Burton. Na haar eerdere boeken met oude verhalen is dit opnieuw een boek 
om te bewaren. En hoewel Sheherazade met de koning trouwt, is het een boek zonder 
einde. Immers tijdens het huwelijk  
 

vierde het volk van volle maan tot aan volle maan een weergaloos feest met 
onbeperkt eten en drinken en vrolijk zijn […]. En daarvan kwamen uiteraard 
kinderen en ontelbare nieuwe verhalen. 

 

  
 
Zowel in de schilderingen van Van Haeringen als in de teksten van Dros zullen lezers 
na duizend nachten en een nacht nog altijd nieuwe details ontdekken. 
Dit boek werd in 2018 bekroond met een Zilveren Griffel in de categorie vanaf 9 jaar. 
(EK)  
 
Informatief 

Joukje Akveld & Piet Grobler Wij waren hier eerst (Gottmer, 2017)  

 
In ieder van de dertien hoofdstukken in dit kloeke boek staat een Afrikaans dier 
centraal. De titel ‘wij waren hier eerst’ verwijst naar het feit dat deze dieren in hun 
bestaan bedreigd worden omdat er teveel mensen zijn. Joukje Akveld reisde bijna een 
half jaar door Zuid-Afrika om informatie voor dit boek te verzamelen en de verhalen 
van beschermers en helpers van de dieren vast te leggen. In de hoofdstukken worden 
bijzondere dieren – bekende als de luipaard en de neushoorn maar ook onbekendere als 
de blauwaap en de gier – behandeld: waar wonen ze, hoe leven ze, maar vooral hoe 
worden ze bedreigd en wat doen mensen om ze te helpen.  
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Lang was er ruimte genoeg voor deze dieren en hielden ze elkaar in evenwicht. Dat 
veranderde toen de mens op het toneel verscheen, en dan met name de mens met 
geweren. Er kwamen snel steeds meer mensen en die hadden steeds meer ruimte nodig 
want ‘geen enkele diersoort is zo goed in ruimte voor zichzelf opeisen als de mens’, 
schrijft Akveld. ‘Als de mens jouw favoriete diersoort is, is dit geen boek voor jou’.  
 

 
 
Als je namelijk de hoofdstukken leest, krijg je door de invalshoek die Akveld gekozen 
heeft, bijna een hekel aan mensen. Soms word je boos op de mensen die de bush kapten 
en de savanne maaiden, en daardoor het leefgebied van de cheeta zozeer verkleinden dat 
hij bijna uitstierf. Soms ben je verbolgen, als Akveld vertelt dat toeristen uit de auto 
stappen in de buurt van een groep olifanten. De olifanten voelen zich bedreigd en vallen 
aan, de mensen worden vertrapt en de olifanten krijgen de schuld. Soms voel je je 
schuldig omdat je zelf óók met een bootje achter een walvis hebt aangevaren, waardoor 
die walvis opgejaagd wordt. Je wordt woest als je leest over jagers die leeuwen willen 
schieten om een trofee mee naar huis te nemen. 
 

In diezelfde tijd arriveerde uit Europa een nieuw soort jagers. Met het 
beschermen van vee hadden ze niets te maken. Ook niet met het zorgen voor 
vlees in de pot. Het waren rijke, verveelde mannen die jaagden om het jagen. 
(p. 72) 
 

Natúúrlijk word je kwaad op de stropers die de hoorn van een neushoorn afkappen en 
haar voor dood achterlaten, haar kalfje daarmee ook ter dood veroordelend. Soms denk 
je verontwaardigd ‘Waarom zijn mensen zo dom!?! Snappen ze niet dat slangen juist 
noodzakelijk zijn om de muizen- en rattenpopulatie op peil te houden?’ Slechts een 
enkele keer word je echt blij van wat je leest, ook al beschrijft Akveld het goede werk 
dat mensen in reservaten of opvangcentra doen met veel humor en oog voor smeuïge 
details. 
 

Damien heeft zwarte rondjes in zijn oren waar je doorheen kunt kijken en armen 
die van onder tot boven vol tatoeages zitten. Sinds drie jaar werkt hij bij 
Kinyonga waar hij de dieren voert en de hokken schoonmaakt. Dat doet hij elke 
dag, maar denk niet dat de slangen hem herkennen. Ook al is er bij Kinyonga 
niemand met zulke spannende armen als hij. (p. 158) 
 



Titellijst bij hoofdstuk 4 van Verborgen talenten 

24 van 72 

In ieder hoofdstuk kiest Akveld andere accenten, afhankelijk van wat het dier nodig 
heeft. In het hoofdstuk over leeuwen gaat het over welpjes die worden gekweekt voor 
de jacht. In het hoofdstuk over nijlpaarden gaat het over een nijlpaard dat een soort 
huisdier is omdat ze als baby de fles heeft gekregen, terwijl uit de rest van dat hoofdstuk 
blijkt dat nijlpaarden juist levensgevaarlijk zijn. In het hoofdstuk over de cheetah is het 
bijna een romantisch verhaal over de manier waarop cheetahs hun partner kiezen, en 
hoe daarmee de cheetah van de ondergang gered werd. Akveld geeft veel informatie en 
vertelt weetjes die echt nieuw zijn. Maar het is geen droog boek vol feiten. De 
beschrijvingen van de dieren zijn beeldend en poëtisch. 
 

Op een afstandje zijn Lion’s Den en Dingle Bell [twee neushoorns] blijven staan. 
De vaasvormige oortjes op hun kop draaien onrustig heen en weer. De kleine 
ogen turen naar de auto. Ze snuiven. Het klinkt een beetje grommerig, een 
beetje snauwerig, een beetje als een grote knor. (p. 141) 
 

  
 
Ze lardeert de tekst met verhalen, met spannende gebeurtenissen en prachtige foto’s. 
Daardoor blijven de hoofdstukken afwisselend en interessant om te lezen, ook al 
bevatten ze soms wat veel tekst om de boodschap over te brengen. Verstrooid over de 
bladzijde staan de humoristische, herkenbare tekeningen van de Zuid-Afrikaanse 
illustrator Piet Grobler, wat iedere bladzijde tot een feest maakt. 
Wij waren hier eerst kreeg in 2018 een Zilveren Griffel in de categorie Informatief. 
(MT) 
 

Annet Huizing & Margot Westermann De zweetvoetenman (Lemniscaat, 2017) 

 
Wat hebben zweetvoeten met het recht te maken? Helemaal niets, zou je denken. Totdat 
je erachter komt dat ‘de zweetvoetenman’ een prachtige casus is die al meteen een 
inkijkje geeft in hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.  
Er was een jonge man, Teunis T., die hele erge zweetvoeten had en met grote regelmaat 
in de Delftse universiteitsbibliotheek zijn schoenen uittrok. Tot groot ongenoegen van 
de andere studenten in de bibliotheek, die gingen klagen. Teunis kreeg een 
toegangsverbod, maar vocht dat aan: nergens is bij wet geregeld dat een bezoeker van 
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de bibliotheek geen zweetvoeten mag hebben. Gelukkig kon de rechter zich bij de 
vasthoudende Teunis (hij ging door tot de Hoge Raad) beroepen op lokaalvredebreuk. 
Een hilarische casus, maar echt gebeurd. Zoals ook het verhaal van de melkboer, die 
water bij de melk deed die zijn knecht als volle melk moest verkopen. Niet de knecht, 
die de verdunde melk verkocht, maar zijn baas zat fout, door iets onwettigs ‘te doen 
plegen’. De baas kreeg dan ook een forse boete van toentertijd 25 gulden.  
 

 
 
Het knappe van dit boek is dat aan de hand van een waargebeurd verhaal steeds een 
ander aspect van het recht in Nederland behandeld wordt voor jonge lezers. Er komen 
veel klassieke en recente casussen en arresten aan bod, steeds met oog voor wat tieners 
in het bijzonder interesseert. Het 13-jarige zeilmeisje Laura bijvoorbeeld, die een jaar 
lang alleen wilde gaan zeilen, (over leerplicht, rechten en plichten van ouders en de 
jeugdbescherming), de rapper Typhoon die zomaar aangehouden werd op de snelweg 
(over etnische vooroordelen). het liedje ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij (over 
auteursrecht), of de zinnen van rapper Ismo (wel of niet racistische uitingen). Maar ook 
het proces tegen Geert Wilders komt aan bod (over onpartijdigheid van rechters), Lucia 
de B. die zes jaar onschuldig in de gevangenis zat (over fouten in de rechtsgang) en de 
verdediging van kindermisbruiker Robert M. In korte dialogen tussendoor verwoordt 
een jonge vragensteller soms de common sense: 
 

‘Ik snap natuurlijk wel dat een advocaat verdachten helpt....’  
‘Maar?’  
‘Er zijn grenzen.’ 
‘Zoals?’ 
‘Die vreselijke kindermisbruiker Robert M.’ 
‘En dan? Berechten zonder eerlijk proces?’ 
‘Ja, meteen levenslang.’ 

 

De Zweetvoetenman is een lijvig boek van ongeveer 250 pagina’s. Geen boek om in je 
rugzak mee te nemen voor het tussenuur. De tekst is rijk geïllustreerd met prachtige 
cartooneske tekeningen en veel informatie wordt nog eens bondig samengevat in de 
vorm van stroomdiagrammen, wegwijzers of een schematische visualisering.  
Een mooi voorbeeld is de route van verdenking tot de uitspraak van de rechter, met 
onder meer het onderscheid tussen civiel recht, strafrecht of bestuursrecht. Een ander 
voorbeeld is het verschil in juridische status tussen een ding, een dier en een mens.  
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De Zweetvoetenman is een uitstekend naslagwerk. Er is een verklarende woordenlijst 
van basisbegrippen als arrest, seponeren of zwijgrecht en een uitgebreid register met 
verwijzingen naar bijvoorbeeld het Azewijnse paard, de opiumwet, noodweer, smaad, 
uitlokking, en... ja... zweetvoeten.  
De auteur en illustrator zijn duidelijk niet over één nacht ijs gegaan. Meer dan 50 
experts uit verschillende disciplines worden bedankt voor het meedenken en meelezen.  
De Zweetvoetenman bewijst dat ook een non-fictie boek terecht genomineerd kan 
worden voor de Woutertje Pieterseprijs.  
 
Het boek leent zich prachtig voor lessen burgerschapskunde in het voortgezet onderwijs. 
Maar veel verhalen kunnen ook heel goed met oudere leerlingen van het baisisonderwijs 
besproken worden, zoals dat van de zweetvoetenman of de man die water bij de melk 
deed. Maar ook titels als Mag je je gestolen fiets terugstelen? Heeft een hond inspraak? 
of Waneer mag je iemand een knal verkopen? zullen tot pittige discussies kunnen leiden 
over recht en onrecht, of schuld en onschuld. En over de dilemma’s die zich daarbij 
voor kunnen doen. 
Het boek werd in 2018 bekroond met een Zilveren Griffel in de categorie Informatief. 
(JK) 
 

William Grill De wolven van Currumpaw (Fontaine, 2017) 

 

  
 
Ernest Thompson Seton was een bekende natuurbeschermer in Noord-Amerika aan het 
eind van de 19e eeuw. In een kort verhaal, ‘Lobo de koning van Currumpaw’, vertelt hij 
over zijn bekering tot dierenbeschermer tijdens een wolvenjacht in New Mexico. De 
illustrator William Grill brengt het verhaal van Seton opnieuw tot leven en ook hij 
slaagt erin lezers mee te nemen in de mentaliteitsverandering van de hoofdpersoon.  
De tegenstrijdige rollen van bestrijder en beschermer van dieren zijn ook voor kinderen 
herkenbaar. De rol van bestrijder van onbekende, enge en gevaarlijke dieren krijgen ze 
met de paplepel van hun bezorgde ouders ingegoten. Daarnaast laten velen zich 
voorstaan op hun rol als beschermer van dieren. Het natuuronderwijs speelt een 
belangrijke rol in de verspreiding van het inzicht dat ecosystemen en alle de dieren die 
er deel van uitmaken bescherming behoeven.  
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Voor veel mensen leidt deze dubbelrol tot een duidelijke rangorde van dieren, met 
onderaan dieren die uitgeroeid mogen worden (enge insecten) en bovenaan dieren die 
ten koste van alles moeten worden beschermd (panda’s).  
Tot de dieren die in deze rangorde een tussenpositie innemen, behoort de onlangs in 
Nederland teruggekeerde wolf. Deze tussenpositie levert het dier voor- en tegenstanders 
op. Voorstanders verwelkomen de komst van het roofdier als een oplossing voor het 
kwetsbare natuurlijke evenwicht in natuurgebieden zonder grote roofdieren. 
Tegenstanders denken aan het welzijn van vee en kinderen. Sommigen vrezen een 
herhaling van de ramp in het Limburgse Swalmen in 1810 toen men van een jonge 
hoeder van schapen alleen nog de zakdoek terugvond.  
 
Het boek van William Grill is beloond met vele prijzen. Niet in de laatste plaats omdat 
het verhaal van Seton niet belerend is zoals veel andere verhalen over 
natuurbescherming, maar de lezer uitdaagt om na te denken over de eigen relatie tot de 
natuur. Aanvankelijk wordt de lezer meegenomen in de rol van Seton als jager op de 
wolf Lobo. Zal hij erin slagen om het gevaarlijke dier te doden dat met zijn roedel de 
boeren op de prairie van New Mexico zoveel schrik aanjaagt? Steeds weer is de wolf de 
jager te slim af. Totdat Seton de zwakke plek van Lobo ontdekt, de wolvin Bianca. Als 
hij haar weet te vangen, is hij van haar onder de indruk:  
 

Bianca was de mooiste wolf die Seton ooit gezien had. Ze draaide haar kop 
naar hem toe en liet een woeste kreet horen. Haar gehuil galmde door de 
kloof en werd vanaf de mesa beantwoord door de diepe roep van Lobo, maar 
hij was te ver weg. 

 

Als Seton met Bianca als lokmiddel Lobo weet te vangen, doodt hij hem niet: 
 

Nu kon Seton hem voor het eerst goed bekijken om te zien of wat er waar 
was van alle boze verhalen die over de wolf werden verteld. Hij had geen 
duivelse tekens op zijn vacht en droeg geen gouden halsband. Het was 
gewoon een prachtige oude wolf met een paar littekens. 

 

Als de getekende wolf sterft, geeft Grill ons de oorspronkelijke tekst van Seton:  
 

Als een leeuw van zijn kracht wordt beroofd, een adelaar van zijn vrijheid of 
een duif van zijn vrouwtje, dan sterven ze, zo zegt men, aan een gebroken 
hart. Hoe kon deze ontembare rover zo’n driedubbele klap te boven komen? 

 

Grill is in de eerste plaats illustrator en dat merk je. Zijn mooie, mysterieuze 
krijttekeningen in een primitieve stijl beslaan de meeste ruimte en geven aanleiding tot 
allerlei overpeinzingen van de lezer. Op de ene pagina gebruikt Grill alle ruimte om de 
lezer het landschap te laten ervaren; soms vanuit het perspectief van de jager, op een 
andere plaats vanuit het perspectief van de wolf. Een andere pagina vult de summiere 
tekst aan met series kleine tekeningen als in een stripverhaal. Op weer een andere 
pagina wordt de tekst bijna abstract geïllustreerd zoals de weergaven van 130 
wolvenvallen die Seton meenam naar New Mexico. De tekeningen geven alle ruimte 
voor een persoonlijke invulling en in het slagen erin om de lezer vanaf het begin mee te 
zuigen in het verhaal van Seton. 
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Grill gebruikt het eerste en het laatste hoofdstuk om de jacht op de wolf in een 
historische context te plaatsen. Ook hier gebruikt hij dezelfde opzet. Korte teksten 
worden uitgebreid ondersteund door zijn krijttekeningen. In het eerste hoofdstuk leren 
we dat dat de uitroeiing van de wolf op één lijn ligt met de bestrijding van de bizon en 
de indiaan (sic). Hier is de begeleiding van een volwassene gewenst om de tekeningen 
correct te interpreteren. In een nawoord erkent Grill dat zijn boek geen recht doet aan de 
inheemse bevolking, maar dan is het kwaad al geschied. Indianen spelen in de 
geschiedenis van de Noord-Amerika een belangrijke rol, maar ze worden nergens bij 
naam genoemd. We komen ze alleen anoniem tegen op een enkel plaatje in het 
inleidende hoofdstuk waarop ze gedood of verjaagd worden.  
Een meelezende ouder is ook bij het laatste hoofdstuk gewenst. Hier legt Grill in een 
voor veel non-fictieboeken typerende, belerende stijl uit hoe het de bescherming van de 
wolven na Seton verging: 
 

Langzaam maar zeker zagen de mensen in dat wolven intelligente, trouwe 
en sociale dieren waren, die een positieve rol speelden in het ecosysteem. 

 

Toch moet je bij het hoeden van een kudde schapen rekening houden met het feit dat het 
een roofdier is, kan de meelezende ouder hieraan toevoegen. De positie van de panda 
haalt de wolf nooit. 
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Het boek werd in 2018 bekroond met een Zilveren Penseel in de categorie Informatief. 
(HN) 
 

Floortje Zwigtman & Ludwig Volbeda Fabeldieren (Lannoo, 2017) 

 
Zwigman en Volbeda laten hun gezamenlijk tekstbeeldverhaal over fabeldieren in het 
Oude Griekenland en Rome beginnen en sluiten het af met dieren uit de Kosmos. 
Daartussen komen vogels met veren en vleugels aan bod uit heel de wereld: trollen uit 
het hoge noorden, de Japanse Yokai en de Djinn uit de Islamitische wereld; de 
fabeldieren uit het Noordpoolgebied, uit Rusland, Australië, Afrika, Zuid- en Noord-
Amerika, de Draken van Oost en West en de fabeldieren van de zee. Ze beschrijven en 
verbeelden al die dieren in 13 hoofdstukken, eerst in aansluiting bij de tradities van 
westerse regio’s en later van minder bekende regio’s in de wereld en de kosmos.  
 

                        
 
Opvallend genoeg laat Volbeda die traditie steeds meer los met als resultaat briljante, 
innovatieve en overdonderende interpretaties. Briljant in de zeer gevarieerde stijl, 
innovatief in de keuze voor de evolutie van de fabeldieren en overdonderend in de 
paginavolle presentatie van zogenaamde oerfabeldieren met tal van nazaten.  
Zo zijn ‘De kinderen van Baba-Yaga’ alleen al evolutionair (en intergenerationeel) te 
noemen, omdat de heks met veertig dochters in een fraai huis woont, gestut door twee 
stevige kippenpoten.  
Overdonderend door twee pagina’s te presenteren huizen in een rondovorm met in het 
midden royaal plaats voor zo´n kleine zestig mensen en voor dieren die dol zijn op het 
Japans kaartspel yokai karuta.  
De Australische regenboogslangen worden beheerd door een kolossale moeder die 
mensen, koala´s, buideldassen, gumbomen en egelgras samen met bergen, oceanen, 
stranden en woestijnen onder dak brengt of weet te baren.  
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Volbeda en Zwigtman zien hoe de fabeldieren door de evolutie alsmaar veranderen ook 
in de verhalen voor kinderen:  
 

Werd de wolf in de oertijd gezien als een sterk en dapper dier, later werd 
hij de ´grote boze wolf´ uit onze sprookjes. Een fabeldier kan dus meerdere 
namen en ontelbare gezichten hebben. En zo is het ook met de fabeldieren 
uit dit boek 

 

Dat langdurig proces blijft in ‘De spijsboom en de babyboom’ (p. 77) beperkt tot vijf 
baby´s, een vader en moeder en een opa of oma. En in de kosmologie laat Bakunawa 
(maaneter of gevleugelde haai) in Azië zeven manen lang donkere vlekken zien en slikt-
ie bij superhonger de hele maan op en zorgt ie zo voor een maansverduistering (p. 86).  
 
Fabeldieren hebben over de wereld heen een eigen soort en naam: in China De Sanzuwa 
of ‘de driepotige kraai’, in Sri Lanka Het haasje van de maan, in Noord-Amerika De 
Ootkwatah of ‘de dansende sterrenkinderen’, in Brazilië De boitata of ‘een slang met 
koplampen’, in Argentinië De carbunclo of ‘de springende ster’, in Columbia De kayeri 
(hierboven afgebeeld naast het boek) of ‘een spons met platvoeten’, in Nigeria De 
kameleon of ‘goddelijke loopjongen’, in Kenia De olifant of ‘het wijze dieropperhoofd’, 
in Suriname De spin of ‘wie niet sterk is moet slim zijn’, in Schotland De Selkie of ‘de 
bruid met de verstopte bontjas’, in Marokko Aisha Qandisha of ‘de verleidster van het 
water’ en in de Islamitische wereld Het Olafgebergte of ‘het vaderland van de djinn’.  
Bij dit (inter)nationaal gebruik sluit Ludwig Volbeda aan met zo´n honderd herauten en 
bijna tien groepsportretten voor zowel een jong als ouder publiek en zet Floortje 
Zwigtman geografische tradities op een rijtje met die landelijke namen met hun 
glasheldere termen, slogans en kleine weetjes voor een jeugdig of volwassen publiek en 
niet te vergeten ook nog eens korte en langere verhalen die prachtig aansluiten bij de 
beelden van haar collega.  
Samen weten Zwigtman en Volbeda lezers te verrassen als nauw verwante 
evolutionisten via nu eens tekst en dan weer beeld. De Zilveren Penseel die aan Volbeda 
is toegekend, mogen ze wat mij betreft dan ook als een Gouden Penseel samen delen. 
Het boek werd in 2018 bekroond met een Zilveren Penseel in de categorie Informatief. 
(PM) 
 
Poëzie 

Bette Westera & Sylvia Weve Was de aarde vroeger plat? (Gottmer, 2017) 

 
Houdt de ruimte ergens op? Is er nog licht als niemand het kan zien? Waar komen de 
mensen vandaan? In het poëzieprentenboek Was de aarde vroeger plat? lezen we dat dit 
vragen zijn:  
 

(…) die vragen/ om iets/ wat dartel om ze heen kan draaien/ zoals de 
aarde/ eeuwig om zijn as 

 

Vragen, dus, die om een versje vragen.  
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Verwacht dan ook niet dat dit boek antwoorden geeft. De gedichten van Bette Westera 
en illustraties van Sylvia Weve draaien dartel en associatief om de vragen heen. Vaak 
wordt gespeeld met de betekenis van woorden, zoals bij de vraag ‘Hoe dood je de tijd?’:  
 

De tijd kun je doden/ met kruit en geweren,/ met kruisende degens,/ met 
spiesen en speren.// (…). 

 

  
 
De gedichten benaderen de vragen vooral poëtisch, via taalspel, beelden en fantasie. Ze 
kunnen ook informatieve elementen bevatten. Vergelijk bijvoorbeeld het eerste en 
laatste gedicht (nummer 36): 
 

Was de aarde vroeger plat? 
 
Vroeger was de aarde plat. 
Nu zijn er 
bergen ruggen 
bulten bruggen 
heuvels hobbels 
builen bobbels  
(…) 
Nu heeft de aarde bulten zat. 

 
En: 
 

Vroeger was de aarde plat! 
 
Vroeger was de aarde plat, 
maar toen kwam Galilei 
zomaar uit het niets vandaan. 



Titellijst bij hoofdstuk 4 van Verborgen talenten 

32 van 72 

 
(…) 
Dus Galilei schreef een boek 
en daarin kon je lezen: 
Voorwaar, de aarde is een bol, 
ik heb het zelf gemeten. 
De paus werd boos, toch hield hij vol. 
(…) 

 
De gedichten zijn soms filosofisch, zoals nummer 18: 
 

Vaar ik/ mijn eigen toekomst in (…) 
Of ligt de toekomst achter me (…). 

 
Of ze maken abstracte vragen juist heel concreet, zoals nummer 2: 
 

Morgen is er weer een dag, 
beweerde opa Jaap. 
Diezelfde nacht is hij gestorven, 
zomaar, in zijn slaap. (…). 

 
De illustraties van Sylvia Weve spelen op hun beurt met elementen uit de gedichten 
waarbij het thema ‘licht en donker’ (of dag en nacht) regelmatig terugkomt. Soms zijn 
de illustraties ingetogen, soms spatten ze juist van de pagina’s af, maar altijd is er veel 
te zien. 
 

 
 
Kinderen die echt antwoorden willen vinden, zullen zelf op zoek moeten naar 
informatie. Daarbij vind ik niet ieder gedicht even geslaagd, soms wat geforceerd, of 
flauw zoals nummer 27, ‘Hoeveel weeg je op de maan?’, waarin iemand met 
overgewicht verlangt naar ‘overgewichtloosheid’.  
Er zitten echter ook pareltjes tussen (bijvoorbeeld nummer 28, ‘Kun je dieper slapen 
dan de zee?’) en er is een grote variatie aan stijlen. 
De gedichten zijn uiteraard bruikbaar in de poëzie- en taallessen, maar ook als speelse 
inleidingen op lessen bij de thema’s tijd en ruimte, planeten en sterren, en het ontstaan 
van het leven.  
In die laatste categorie komt het ontstaan van individuele mensen aan bod (12: ‘Als ooit 
een ander zaadje/ in mijn eitje was gekropen/ (…).’) evenals het ontstaan van de aarde 
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en de mensheid waarbij Bette Westera de verschillende visies in haar gedichten 
verwerkt, zoals in nummer 25: 
 

‘(…) Ik? Ik stam van de apen. 
En u, als ik vragen mag? 
Ik ben geschapen.// (…).’ 

 
De vragen nodigen zeker uit tot zelf nadenken en filosofische gesprekken en 
verschillende gedichten nodigen uit tot zelf variaties bedenken (bijv. nummer 5, 29), 
een spel spelen (30), of uitspelen voor de klas (7). Daarmee is dit een boek dat vele 
mogelijkheden biedt. 
(Voor)lezen vanaf 8 jaar. 
Het boek werd in 2018 bekroond met een Zilveren Griffel in de categorie Poëzie. (AB) 
 

Edward van de Vendel & Floor de Goede De zombietrein (Querido Kinderboeken, 
2017) 

 

  
 
Na Opa laat zijn tenen zien (2009, Zilveren Griffel) en Draken met stekkers (2011, Vlag 
en Wimpel) is er nu de derde bundel stripgedichten van dichter Edward van de Vendel 
en striptekenaar Floor de Goede: De zombietrein. De stripgedichten in deze bundel gaan 
weer over van alles: over je oma uitzwaaien, over bijna-vrienden, over je even in een 
nieuw leven wanen tijdens de film, dode goudvissen, chips aan je vingers, spoken in het 
raam van de trein, en nog veel meer.  
De combinatie van tekst en beeld in deze stripgedichten heeft de kracht om de lezer ín 
een gedicht te trekken, ‘Door een kier’.  
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Er zijn hele verstilde en gevoelige gedichten met prachtige metaforen, zoals ‘De zee is 
een schilder/ zonder één schilderij’ (‘De zee is een schilder’), of vragen om over na te 
denken als ‘Zijn ze echt verdwenen/ als er nog iemand van ze houdt?’ (‘Goudvissen in 
doosjes’).  
De illustraties geven visueel uitdrukking aan de sfeer, emotie en inhoud van de 
gedichten via kleur, techniek en inkadering, zoals de plotselinge explosie van bloemen 
in het voorjaar, als ‘bloemenvuurwerk’ (‘Vuur in het voorjaar’): 
 

 
 
Er zijn ook gedichten met expressieve taal als ‘Yo man!’ en ‘ohhh’ en ‘hé’, met korte 
regels en veel assonantie, zoals de herhaling van de a-klank en de éé-klank in 
 

(…) want als ik lees wat al 
een week geleden is geschreven, 
weet ik zeker dat de tijd verstrijkt. (…) 

 

(‘Brief uit Elba’). Van de Vendel gebruikt ook veel ingebedde dialogen, zoals 
 

(…) En dan zeggen ze: Hè, ik herken je 
Jij bent het dus! 
Jij zegt: Nee… 
Zij zeggen: Wel (…) 

 

(‘Starende baby’tjes’). Daardoor krijgen de gedichten de flow van ‘spoken word’ poëzie 
of rap. De tekstballonnetjes en figuren in de strips brengen dat heel mooi in beeld 
 
De gedichten zijn grappig, gevoelig, abstract of juist concreet, gaan over dingen in de 
buitenwereld of in onze binnenwereld, zijn soms heel herkenbaar en soms heel 
verrassend. De illustraties blijven heel dicht bij de tekst, of geven er juist een eigen 
draai of een extra laag aan. Het kleurgebruik geeft elk stripgedicht een heel eigen sfeer 
en er zijn veel grappige details te ontdekken. 
Echt (weer) een geweldige bundel die gedichten en strips -stripgedichten- van hoge 
kwaliteit toegankelijk maakt voor verschillende typen lezers vanaf 8 jaar.! 
Het boek werd in 2018 bekroond met een Zilveren Griffel in de categorie Poëzie. (AB) 
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Vlag-en-wimpels  

Onderbouw 

Gideon Samson Alle dieren drijven (Leopold, 2017) 

 

  
 
Dit prentenboek begint er mee dat een verteller zijn ogen goed open doet en dan gaat 
schelden: Rommelmakers! Ruziemakers! Rotzooitrappers!  
Maar dat helpt niet want er blijven speren rondvliegen en mannen over de grond rollen. 
En de verteller blijft maar roepen, ook al luistert er niemand, behalve een man die hem 
wel hoort.  
 

 
 
Deze man draagt geen schild en geen zwaard, schrikt ook niet terug voor de verteller, 
die God zelf is, en sluit meteen een verbond met hem. God gaat de wereldbewoners 
voor hun zonden straffen met een zondvloed en de man bouwt de ark voor de dieren en 
zijn eigen familie. Nauwgezet weet hij de nodige latten voor de ark te halen ze 
waterdicht te krijgen door ze naad voor naad te dichten. En dan kan de man in de ark 
twee van elke soort dieren met een liedje naar binnen halen:  
 

Alle dieren, alle dieren 
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Alle dieren kom maar gauw  
Apen, katten, schapen, ratten 
Twee van elk, een man en vrouw 

 

Hij geeft de dierenstoet onderdak samen met zijn uitverkoren familie. Buiten de boot 
blijven dieren achter en bijna een dozijn mensen roept vergeefs om hulp of staart zich 
blind op de langzaam uit het zicht verdwijnende ark.  
Het blijft en blijft maar regenen en het ziet er naar uit dat de rest van de wereld 
langzaam aan verdwijnt. De man is niet alleen een bootbouwer en weersvoorspeller, 
maar hij kan ook de dieren verzorgen en op het juiste moment een duif op een takje 
uitsturen als teken dat de aarde weer bewoonbaar begint te worden. Intussen heeft de 
keuze van God en de man zonder zwaard voor duo´s binnen in de ark al geleid tot een 
gemengde aanwas: ´Eén plus één is drie,´ zei de man. ´Of vijf. Of negen.´  
 
Zo veel emoties als Annemarie van Haeringen met een variatie aan kleuren kan 
oproepen, zo veel veranderingen weet Gideon Samsom met weinig woorden onder de 
aandacht te brengen. De onderlinge strijd onder de mensen kleurt Van Haeringen met 
zwart en donkerrood en de oude man laat ze met zijn groene overjas en zijn bijl de 
donkergroene coniferen neerhalen om er balken voor de ark van te laten maken. Met die 
ark vinden alle dieren boven op een berg bescherming om met het einde van de 
zondvloed weer terug te keren naar moeder aarde.  
 

 
 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en Wimpel van de Griffeljury in de categorie tot 6 
jaar. (PM) 
 

Jef Aerts Kersenhemel (Querido Kinderboeken, 2017) 

 
Dina en Adin zijn hechte vrienden, hun namen zijn zelfs anagrammen. Dina is de 
dochter van de eigenaar van de kersenboomgaard op de heuvel, waar Adin woont met 
zijn moeder in een caravan. Ze groeien samen op in de kersenboomgaard waar Adins 
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moeder kersen plukt. Het verband tusen Dina en Adin en die kersen wordt meteen 
duidelijk gemaakt: 
 

Sommige vrienden zijn veel meer dan vrienden. Ze groeien als tweelingkersen 
aan hetzelfde steeltje. 
 

  
 
Dit wordt het hele verhaal volgehouden. Overal strooien ze kersenpitten en zijn er 
toespelingen. Helaas komt aan deze idylle een einde als Adins moeder naar de stad 
verhuist omdat ze ander werk wil.  
 

 
 
Adin verhuist uiteraard mee en laat zijn kauw achter bij Dina. Tijdens de rit naar de stad 
strooit hij pitten, met het idee dat hem later een rij kersenbomen met Dina verbindt. Ze 
missen elkaar, maar als Dina met haar vader een keer op bezoek komt, zijn ze eerst 
sprakeloos. Dat weet Adin iets: hij vouwt een vliegtuigje, doet er pitten in en stuurt dat 
uit het raam de stad in. 
De verteller is bloemrijk, mij soms iets té, maar toch mist de tekst zijn uitwerking niet. 
De platen zijn vriendelijk en nodigen uit tot veel kijken. 
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Dit boek kreeg in 2018 een Vlag en Wimpel van de Griffeljury in de categorie tot 6 jaar. 
(HV) 
 

Mark Janssen Dino’s bestaan niet (Lemniscaat, 2017) 

 

  
 
Tim en zijn broertje willen een reuzendino vangen, in dit groot formaat prentenboek van 
Mark Janssen. Ze gaan op zoek in het bos. Als er dan ook nog veel uitklappagina’s zijn, 
zijn die pagina’s nét groot genoeg om die reuzendino’s droomachtig maar met 
vlammende, haast lichtgevende kleuren af te beelden. Zo groot zijn de dino’s dat ze 
voor de twee broertjes niet te zien zijn. Ze lopen tussen de dinopoten door, klimmen op 
een dinorug en zoeken achter dinostekels. Als het jongere broertje Jesse tóch iets ziet, 
zegt Tim dat dino’s niet bestaan. Dan schijnt hij met zijn zaklamp in het oog van een 
enorme dino, die wakker wordt en daarmee alle andere dino’s ontketent...!  
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Het verhaal in dit boek is niet heel verrassend, maar de platen zijn prachtig.  
 
Niets mooier dan met een jonge dinobewonderaar de tekeningen te bekijken en erbij te 
bedenken of het een boom, een bloem, een berg of een dino is!  
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag en Wimpel van de Penseeljury in de categorie 3- 6 
jaar. (MT) 
 

Kitty Crowther Kleine nachtverhalen (De Eenhoorn, 2017) 

 

  
 
Van nachtverhalen mag men verwachten dat kinderen de sterren en het maanlicht willen 
zien en dat ze verhalen willen horen waar ze goed van gaan slapen. Maar klopt dat wel? 
Voor alle zekerheid vraagt Mamma Beer aan Kleine Beer welk verhaal hij wil horen. 
Hij wil er drie horen.  
Als eerste kiest Kleine Beer voor een verhaal ‘over dat het tijd is om te gaan slapen’. 
Prompt krijgt hij op een feestelijke manier wat hij heeft gevraagd. Een verhaal over de 
Slaapbewaakster die een ronde door het bos maakt om de gong te laten horen. Als 
tweede verhaal geeft Kleine Beer de voorkeur aan het meisje met het zwaard dat in het 
bos verloren liep en de derde keer wil deze kleine Beer graag horen over de man met de 
hoed die geen oog dicht kan doen.  
In het eerste verhaal luidt de Slaapbewaakster (die gelijkenis vertoont met de Medusa 
uit het gelijkmatige prentenboek van Crowther, zie de titelbeschrijvingen bij hoofdstuk 
17), elke avond, net voor de maan opkomt, de gong en roept ze treuzelaars als de vis, de 
kleine mier en de kleine hermelijn tot de orde. Daarna, schrikt ze in haar eigen bed 
(zogenaamd) wakker omdat niemand haar vertelt wanneer het tijd is om te gaan slapen. 
Ze laat de gong nog eens voor zichzelf klinken en valt dan in slaap.  
 
In het tweede verhaal gaat Zhora, het meisje met het zwaard, helemaal naar de andere 
kant van het bos op zoek naar de mooiste blauwe braambessen. Als ze uren later de weg 
niet meer terug kan vinden, komt ze terecht in de grot van vleermuis Jacko Mollo, waar 
ze eerst, net als hij, met de neus naar beneden wil gaan slapen en later toch maar 
omgekeerd.  
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In het derde verhaal kan het mannetje met de naam Bo, die nooit zijn jas uitdoet, steeds 
maar niet de slaap vatten. Hij wandelt uren rond en zijn ottervriend Otto (dichter) raadt 
hem aan om zijn schoenen uit te trekken, zijn hoed aan hem te geven en een tijdje in het 
water te zwemmen. Dat bevalt Bo goed, en bovendien vindt hij in het water een 
steengedicht van Otto. En zo wordt Bo voorgoed genezen van zijn slapeloosheid.  
 
Zo tevreden zijn de Slaapbewaakster, Zhora en Bo over het trio nachtverhalen dat 
Kleine Beer had bedacht, dat ze met hem in zijn bed de nacht door gaan brengen, terwijl 
Mama Beer trots verder leest in een boek met een portret van het drietal.  
Crowther weet als verteller de verhaalfiguren en de vaste rose decors zo 
vanzelfsprekend op elkaar af te stemmen dat de drie verhalen samengaan als een 
raamvertelling. Haar zo typerende tekenstijl met kleurige strepen, stippen en golvende 
patronen kenden we al van haar eerder prentenboek, Het lied van de tijd, over Jan 
Toorop. 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag en Wimpel van de Penseeljury in de categorie 3- 6 
jaar. (PM) 
 

Marije Tolman Voor Papa (Hoogland & Van Klaveren, 2017) 
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Op de kaft van Voor Papa, in vooral rode tinten, zit een meisje aan een tafeltje te 
tekenen. Uit een bloempot op haar tafeltje groeit iets wat lijkt op een enorme 
paddenstoelenboom. Op de achtergrond zijn meer tafeltjes en stoeltjes te zien en diverse 
bomen en dieren zoals neushoorns, pelikanen en andere tropische vogels. Dat tafereel, 
samen met de titel Voor papa, typeert meteen het hele boek.  
Lynn, zo heet het meisje, wordt door haar vader naar de peuter- of kleuterklas gebracht 
en in het vervolg vertelt zij, op rijm, wat haar knappe papa zoal aan halsbrekende toeren 
uithaalt om de wereld te redden als zij op de creche is. Dat is nogal wat: 
 

Mijn papa had een beetje haast, 
Hij was gebeld – echt waar! – 
Of ie naar Afrika kon gaan. 
Daar was een groot gevaar. 

 

Dat doet papa dus, althans in de verslaglegging van Lynn. Hij verslaat met één klap een 
griezelmonster koe (‘want ja, mijn papa is wel knap’), die vervolgens haar dagen mag 
slijten tussen de ‘ojefanten’, vliegt door naar Mexico om een potje te dammen met de 
‘presi-vent’ die niemand heeft om mee te spelen, krijgt een medaille, redt de dame uit 
de armen van de legendarische King Kong op Empire State Building en gaat op de 
valreep nog even een zieke panda in China bijstaan. En hij doet nog iets, voor hij net op 
tijd is om Lynn weer op te halen. Hoog in de wolken schrijft hij ‘Voor Lynn’, zo groot 
dat Lynn het kan zien. 
Ik weet niet wat deze papa Lynn nog allemaal meer wijsmaakt om zich te excuseren 
voor zijn haast bij het wegbrengen, maar het werkt kennelijk. De avonturen van papa 
zijn wat vergezocht, en de woordspelingen af en toe wat flauw, maar het levert wel een 
schat aan bijna paginagrote tekeningen op, steeds per twee pagina’s in varianten op een 
basistint groen, beige, roze, geel, blauw of bijna donker-zwart. En papa mag dan wel 
heel ver weg heel gevaarlijke dingen aan het doen zijn, op de meeste tekeningen staat 
Lynn met haar knutselgereedschap gewoon ook in de jungle. Al die grootse avonturen 
van papa (jammer dat het de mama niet is) spelen zich gewoon af in de peuter- of 
kleuterklas.... in het hoofd van Lynn.  
 

 
 
Voor peuters en kleuters is er heel veel te zien op de kleurrijke pagina’s en veel te 
vertellen. En wie weet welke prachtverhalen het oplevert als naar aanleiding van dit 
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prentenboek de kleuters gaan vertellen wat hun vaders en/of moeders aan het doen zijn 
terwijl zij braaf aan het kleuren zijn. Daar zit vast ook een mooi prentenboek in. 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag en Wimpel van de Penseeljury in de categorie 3- 6 
jaar. (JK) 
 

Stefan Boonen Verliefd (Van Halewyck, 2017) 

 
Op de omslag van dit prentenboek huppelt een jongetje, Lowie, van letter naar letter, 
met een pakje aan zijn vinger, ogen dicht, neusje omhoog. Hij straalt van verliefdheid. 
En ja, dat trekt nieuwsgierigen aan! De een na de ander sluit bij hem aan en bestookt 
hem met vragen en opmerkingen. Grote Bert stelt vast dat Lowie verliefd is omdat hij 
huppelt. Ruige Sonja zegt dat hij bloost. Vrolijke Eef ziet dat hij zijn stoere pet op heeft. 
Er zit herhaling in de tekst, maar ook variatie. Mooi proza die als vanzelf verder 
huppelt, net als Lowie op de omslag.  

  
 
Ook in beeld is veel te beleven. Het rijtje meelopers wordt steeds langer, en ze lopen 
steeds op dezelfde manier, vol beweging, wat erg grappig is. Lowie wordt steeds 
chagrijniger, tot hij bozig op het bankje in het park zit met alle anderen om hem heen. 
Gelukkig loopt er iemand langs die voor afleiding zorgt, en blijft Lowies verliefdheid 
geheim... 
Een amusant prentenboek waar veel te zien en te horen is. Blader heen en terug om te 
zien wie er bij komt, hoe ze lopen, hoe Lowie reageert. De tekst is goed geschreven; 
Boonen maakt er een mooi verhaal van voor peuters, die zelf ook vaak verliefd zijn. En 
wat zat er nu eigenlijk in dat pakje?.  
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en Wimpel van de Griffeljury in de categorie tot 6 
jaar. (MT) 
 

Mac Barnett Driehoek (Gottmer, 2017) 

 
Driehoek woont in een driehoekig huis, met een driehoekige deur en een schilderij met 
een driehoek erop aan de wand, temidden van andere driehoekhuizen. Hij bedenkt dat 
hij een gemeen grapje met Vierkant uit wil halen en loopt zijn huis uit, eerst langs 
andere driehoeken en dan langs vormen die geen naam hebben, totdat hij bij de 
vierkanten komt. Als hij bij het huis van Vierkant komt, begint hij te sissen als een 
slang, want hij weet dat Vierkant bang is voor slangen. Vierkant ontdekt hem, rent 
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achter hem aan langs de grote, de kleine en de heel kleine vierkanten, de vormen zonder 
naam, de grote, de kleine en de heel kleine driekhoeken, tot bij de deur van het huis van 
Driehoek. En dan zit hij vast want Vierkant past niet door een driehoekige deur. Nu 
wordt Driehoek bang, want Vierkant houdt al het licht tegen.  
‘Nu heb ik een gemeen grapje met jou uitgehaald!,’ zegt Vierkant.  
 

  
 
Het verhaal over Driehoek en Vierkant is wat bloedeloos, maar de aquarel illustraties in 
aardse tinten van Jon Klassen zijn prachtig. Het kan interessant zijn om met jonge 
kinderen het spel met de vormen voort te zetten. Is het waar dat een vierkant niet door 
een driehoekige deur past? Wat als je het formaat erbij neemt? Kan een klein vierkant 
wel door een grote driehoekige deur? En welke namen bedenken ze voor de vormen die 
geen naam hebben? 

 
 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Penseeljury in de categorie tot 6 
jaar. (JK) 
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Martijn van der Linden Van wie is die staart? (Gottmer, 2017) 

 

 
 
Rechts op de eerste pagina van dit prentenboek staan de koppen van vier dieren: een 
krokodil, een wasbeer, een dolfijn en een olifant, naar lekaar toe gebogen. Ze hebben 
het kennelijk ergens over. Op de linkerpagina is een staart te zien. En gelet op de titel 
van dit tekstloze prentenboek (Van wie is die staart?) zijn ze waarschijnlijk het 
antwoord aan het zoeken. Een van hen moet het weten, want als de kinderen de pagina 
omslaan zien ze mevrouw dolfijn voluit, met staart en drie damestasjes. 
Op de volgende pagina is de samenstelling van het groepje dieren veranderd: de 
wasbeer en de dolfijn zijn er niet meer. Daarvoor in plaats zijn gekomen een kleurrijke 
vogel en een tijger. En links zien we de staart van opnieuw iemand uit het gezelschap: 
de krokodil, blijkt even later, met een kleurige tas, een pet en drie kleintjes op haar rug. 
Zo gaat het raadspel door met steeds een deels andere samenstelling van de raders, een 
andere staart die geraden moet worden en ... op de volgende pagina opnieuw de 
oplossing van het raadsel met attribuut. Dit keer een pinguin op een fiets en een grote 
roeiboot vol boeken.  
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Het boekje is verrassender dan je op het eerste oog zou denken: sla de bladzijde om en 
je ziet van wie de staart is. De keuzemogelijkheden voor jonge kinderen worden 
duidelijk ingeperkt: een van de vier moet het zijn, met ook nog interessante en af en toe 
geestige afstreepmogelijkheden. Bijna steeds kan er gekozen worden tussen een vis, een 
vogel, en een groot en klein zoogdier. Zo leren de kinderen impliciet ook nog dat een 
staart van een vogel, een vis en een zoogdier er toch echt verschillend zijn.  
De ro van de attributen is wat minder duidelijk: een roeiboot met boeken voor de 
pinguin, een boom vol hoedjes bij de tijger, maar de ijdele wasbeer die een selfie maakt 
met zijn heel bijzondere staart is wel erg leuk.  
En dan is er nog een verrassing op de laatste pagina waar alle dieren zich verzameld 
hebben op de safaribus die het niet houdt. Het meisje blijkt ook een staart te hebben: een 
paardestaart. 
Leuk boek om met peuters en kleuters het raadspel te spelen. En vooral ook leuk om ze 
te leren eerst af te strepen en te bedenken wat de meest waarschijnlijke antwoord is, 
voor ze de pagina omslaan. 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Penseeljury in de categorie tot 6 
jaar. (JK) 
 
Middenbouw 

Elena Favilli & Francesca Cavallo Bedtijd voor rebelse meisjes (ROSE stories, 2017) 

 

 
 
Enige tijd geleden maakte rapper en beeldend kunstenaar Brian Elstak een 
animatiefilmpje met een verhaal over de reuzenschildpad Jean-Michel, een groots 
verhalenverteller, en de drie mensenkinderen Cel, Bones en Zi die hij opvoedt. (Zie 
https://vimeo.com/103769748). De animatiefilm is gebaseerd op verhalen die hij zijn 
eigen kinderen vertelde voor het slapen gaan. Uitgeverij Das Mag was, terecht, zeer 
enthousiast over het filmpje. Dat leidde, in samenwerking met schrijfster Karin 
Amatmoekrim tot het prachtboek Tori. 
Het verhaal gaat als volgt. Jean-Michel, de reuzenschildpad die gewend is op avontuur 
te gaan met zijn broers, vindt op een dag drie grote eieren waar geen moeder bij te 
vinden is. Na verloop van tijd komen er drie mensenkinderen uit de eieren: de jongens 
Cel en Bones, en het jonge zusje Zi. Jean-Michel voedt de kinderen op zoals het een 
goede vader betaamt: hij leert ze alles wat een mensenkind moet weten. Zijn zoon 
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Bones kan prachtig tekenen en Jean-Michel besluit zijn verhalen op te schrijven die 
Bones mag gaan illustreren. En dan begint het avontuur.  
De sluwe zakenman Vos wil graag het manuscript in handen krijgen, maar Jean-Michel 
heeft het al beloofd aan zijn goede vriend Lennox, uitgever van een klein fonds van 
kwaliteitsboeken. Omdat hij bij mevrouw Pelikaan wil blijven, mogen de kinderen het 
manuscript naar Lennox brengen. Dat blijkt een reis niet zonder gevaren, want de Vos 
zet alles in het werk om het manuscript in handen te krijgen. Via de laster 
rondstrooiende rat krijgen ze te maken met de vervaarlijke krokodil Croc op zijn 
motorfiets, en later de valse katerbende die Zi belaagt.  
Gelukkig hebben de kinderen hun eigen toverwapens, die ze van vader alleen mogen 
gebruiken in echte noodsituaties. Bones heeft zijn toverpotlood annex zwaard dat alles 
tot leven brengt wat hij tekent, en Zi heeft ooit het schild van Colossos gevonden. Een 
schild dat alleen werkt bij een goed mens, en op momenten van groot gevaar de 
kwetsbare huid verandert in een harnas van staal. En als ze dan eindelijk bij Lennox de 
draak komen, die ten onrechte beschuldigd wordt van de verdwijning van de dochter 
van de burgemeester van het dorp, is er voor Cel nog de gouden tijgerklauw die hij van 
Lennox in bewaring krijgt. Daarmee weet Cel de woedende massa dorpsbewoners die 
Lennox willen vermoorden in bedwang te krijgen. Net op tijd, de vrede wordt hersteld 
en het verhaal krijgt een happy end. Althans bijna, want dan krijgen ze ook nog te 
maken met de monsterlijke babyrobots, die gelukkig ontmanteld worden door de te hulp 
geschoten Croc. 
 
Een boek dat leest als een stripverhaal met superhelden, grote bedreigingen en attributen 
die van het ene op het andere moment het dreigende gevaar afwenden. En ondertussen 
is het ook een verhaal met de typische kenmerken van de Surinaamse en Caribische 
orale vertelcultuur met verhalen over schildpadden en krokodillen, en over de underdog 
versus de grote boze wereld.  
En als het verhaal wat minder mocht bevallen, de prachtige rauwe illustraties van Elstak 
zijn even kleurrijk en gruwelijk als de avonturen. De veelzijdige uitdrukkingen in de 
koppies van Cel, Bones en Zi ondersteunen de afwisseling van terreur, angst en 
bevrijdende afloop.  
Tori is een aanwinst in de nog steeds voor het merendeel door witte mensenkinderen 
bevolkte jeugdliteratuur. En een serieuze kandidaat voor het Gouden Penseel. Een wie 
weet, een echt boek voor de notoire striplezers onder de kinderen. 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Griffeljury in de categorie vanaf 6 
jaar. (EK) 
 

Daan Remmerts de Vries De cycloop (Gottmer, 2017) 

 
Spritskruim is een dorpje dat bevolkt wordt door insecten zoals rupsen, bijen, 
sprinkhanen, wespen, lieveheersbeestjes, waterjuffers, mieren, kakkerlakken en 
pissebedden. Een utopisch en idyllisch dorpje waar de bewoners goed voor elkaar 
zorgen, en daarvoor ieder hun eigen talent inzetten. Zo spint de zijderups dekbedden, 
zorgt de rodekruisspin voor de zieken en de waterjuffer voor drinken, haalt de kakkerlak 
poep op en horen de bijen er ook gewoon bij.  
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Dan banjert plots een cycloop het dorp binnen, die hun hele leven overhoop haalt: de 
dekbedden waaien weg, de emmertjes poep vallen omver, en een huis en een bus 
worden omvergetrapt.  
Na de eerste angst komen de bewoners weer te voorschijn en vragen de cycloop of hij 
misschien moe is, dorst heeft of ziek is. Als blijkt dat de cycloop met het ene oog dat hij 
heeft ook nog bijna niets ziet, gaan ze in goede samenwerking aan de slag om een bril 
voor hem maken. Dat lukt met behulp van de fiets van Karel, het vernuft van de mier en 
de glazenwasser, en het web van de spin. De cycloop is heel blij en ziet nu pas hoe klein 
ze allemaal zijn. 
 

‘Zo is dat!’ zei de burgemeester. 
‘Goed dat u dat nou eens in de gaten... euh.. in het gat krijgt!.’ 
‘Zeker goed! riep de cycloop. 
En hij trapte de rest van de kerk omver. 
Al die schattige, lieve huisjes!’ riep de cyccloop. 
‘Nu ZIE ik eindelijk wat ik doe!’. 
En hij schopte wel drie huizen weg.  

 

Dat vinden de dorpsbewoners bepaald niet aardig, vooral niet omdat ze hem zo goed 
geholpen hebben. Maar de cycloop lacht gemeen en vraagt zich af of ze niet gezien 
hebben dat hij een cycloop is. Dan vertrekt de cycloop. De burgemeester heeft nog 
steeds met hem te doen en welgemoed beginnen ze aan de wederopbouw van hun dorp. 
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De natuur is wreed, maar wraakzucht bestaat niet bij deze kleine wezens vol empathie 
en mededogen. De cycloop is een mooie en subtiele variant op verhalen waarin het 
goede het kwade overwint. Nu eens niet door de kwade genius zijn leven te laten 
verbeteren of te vernietigen, maar door blijmoedig ook de eigen aard te behouden. 
Mooi verhaal om voor te lezen en de kinderen te laten zoeken in de illustraties van Floor 
Rieder die achterin een prachtig beeldregister plaatst van alle dieren in het verhaal. Wat 
is de cycloop eigenlijk voor een dier? En wat vinden de leerlingen eigenlijk van de 
ontwikkelingen in het verhaal en van de dorpsbewoners? In de klas komt vast meer 
wraaklust op de proppen dan in het boek, een mooi onderwerp om nader te bespreken. 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Griffeljury in de categorie vanaf 6 
jaar. (MT) 
 

Anna Woltz Zondag, maandag, sterrendag (Querido Kinderboeken, 2017) 

 
Zondag, maandag, sterrendag van Anna Woltz begint ijzersterk: 
 

Ik heet Nora en ik ben uitvinder. 
Aan mijn kamer kun je heel goed zien dat ik uitvinder ben. 
En aan mij meestal ook. 
Vorige week ging mijn haar een klein beetje in brand. 
En uit mijn moosye trui heb ik vleugels geknipt. 
Ik wilde onze hond Bruno laten vliegen.  
Maar Bruno had geen zin. 
Dat zeg ik dus steeds tegen papa en mama. 
‘Bruno wilde niet vliegen. 
Daarom stortte hij neer.’  

 

Dat belooft wat! En die belofte maakt Anna Woltz met illustrator Annet Schaap 
helemaal waar. Nora heeft namelijk drie grote broers, die ze af en toe de stuipen op het 
lijf probeert te jagen. Met een angstaanjagende vuurspuwende draak bijvoorbeeld: een 
grote zak met oren en gaten, een touw om de bek open te trekken, rode en zilveren 
slierten die uit de bek hangen, en een haardroger en twee zaklampen voor het 
effectbejag. 
De eerste kennismaking met de nieuwe buurjongen Sep verloopt zo stroef dat Nora een 
jongens-ontstopper uit wil vinden om (‘Plop, plop, plop’) het hoofd van die boze jongen 
te onstoppen. Daar komt verandering in als met een grote klap een luik uit de muur van 
haar zolderkamer op haar hoofd terecht komt. Het geheim blijkt haar kamer met die van 
Sep te verbinden. Ook Sep heeft een hobby, die hij Nora aanvankelijk niet wil vertellen. 
Hij heeft een sterrenkijker en weet heel erg veel van sterren. Dan blijkt dat Sep 
doodsangsten uitstaat voor de spreekbeurt die hij een paar dagen later moet houden over 
sterren. Een week eerder was namelijk hij helemaal dichtgeklapt. Maar deze keer, 
dankzij een superhandige uitvinding van Nora die het gehoor van de klasgenoten en de 
juf tijdelijk onzichtbaar maakt, overwint Sep zijn spreekangst en houdt een briljante 
spreekbeurt. En Nora kan haar jongens-onstopper gaan ontmantelen. 
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Humor en spanning, staat er op de achterflap. Nu staan er wel vaker mooie woorden op 
de flap van een boek, maar Woltz en Schaap maken het helemaal waar. Bovendien 
slagen ze er ook nog in de angst aan te snijden die heel veel kinderen zullen herkennen: 
een spreekbeurt houden voor de hele klas. En die angst creatief te beteugelen, zonder 
ook maar een spoortje goedbedoelde raadgevingen. Nora is niet voor niets uitvinder.  
Zondag, maandag, sterrendag verscheen in de educatieve reeks Tijgerlezen die 
Querido, in navolging van educatieve uitgevers als Zwijsen en Malmberg, startte voor 
beginnende lezers. Dit boek logenstraft de vaakgehoorde kritiek dat verhalen die 
leestechnisch worden aangepast aan beginnende lezers per definitie gekunsteld en saai 
zouden zijn. Zeer terecht dat zo’n boek, met eindelijk ook eens een meisje als jonge 
uitvinder, in de prijzen kan vallen. 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Griffeljury in de categorie vanaf 6 
jaar. (JK) 
 

Øyvind Torseter Kleine Broer (De Harmonie, 2017) 

 

  
 
 

En de prinses en kleine broer leefden nog lang en gelukkig, min of meer.  
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Dit is de slotzin van het sprookje van Kleine Broer van Øyvind Torseter. Het begint als 
een klassiek sprookje met alles wat daarbij zo vertrouwd is:  
 

Er was eens een koning die zeven zonen had van wie hij zoveel hield dat hij 
ze nooit allemaal tegelijkt kon missen. Er moest er altijd eentje bij hem 
blijven  

 

De eerste pagina verhaalt hoe zes van de zonen erop uit trekken om zes een vrouw te 
gaan zoeken en uiteindelijk terecht komen bij een koning met zes beeldschone dochters. 
Helaas komen ze op de terugweg langs de grot van een trol die ze alle twaalf in steen 
verandert.  
En dan begint, geheel in de stijl van Torseter het verhaal pas echt. De bloedstollende 
zoektocht van Kleine Broer op zijn paard naar zijn broers, de gevaren onderweg, in 
beeld en belettering angstaanjagend. De tocht ernaar toe, met een paard dat vrij snel 
afhaakt (die broers komen wel thuis hoor) een wolf en een olifant die naderhand nog 
behulpzaam blijken te zijn. De komst bij de grot van de trol, en de vondst van een 
prinses die daar gevangen gehouden wordt en die met haar listen erin slaagt de trol het 
geheim te ontfutselen waar hij zijn hart verstopt heeft. Uiteindelijk lukt het het hart van 
de trol te vinden en te verbrijzelen. De trol gaat in rook op, de versteeende broers en hun 
lieftallige prinsessen keren huiswaarts en kleine broer gaat met zijn prinses ver weg.  
 

 
 
De beelden kleuren het verhaal in op een wijze die in oude sprookjes vaak door 
woorden en beschrijvingen opgeroepen werd: we zien gammele trappen en bruggen, 
ravijnen, ruimtes bezaaid met doodshoofden en andere lugubere details die soms doen 
denken aan Blauwbaard. De droge humor tussendoor – in tekst en vooral ook beeld - zal 
de jongere kinderen misschien af en toe ontgaan, maar de oudere kinderen zullen er van 
genieten. 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Penseeljury in de categorie 6-12 
jaar. (JK) 
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Bovenbouw 

Leslie Connor De gevangenisfamilie van Perry T. Cook (Lemniscaat, 2017) 

 
Een paar maanden nadat zijn moeder wordt veroordeeld voor doodslag, wordt Perry in 
de Blue River-gevangenis in het kleine stadje Surprise geboren. Dankzij de directrice 
van de gevangenis mag Perry blijven en hij groeit op in de gevangenis. In het verhaal is 
Perry inmiddels elf jaar. De Blue River-gevangenen zijn z’n familie. Ze hebben een 
kamertje voor hem afgetimmerd in een gang en elke ochtend mag hij hen via de 
gevangenis-intercom wekken. Hij is deel van hen geworden. Buiten de 
gevangenismuren heeft Perry één vriendin, Zoey. Soms wordt Perry uitgelachen op 
school omdat hij in de gevangenis opgroeit. Als Zoey thuis vraagt of Perry bij hen thuis 
mag komen lunchen vanaf het moment dat Perry en zij naar het voortgezet onderwijs 
gaan, grijpt haar stiefvader, een officier van justitie, in. Hij zorgt ervoor dat Perry de 
gevangenis moet verlaten en vertraagt de vrijlating van zijn moeder, omdat die Perry al 
die tijd bij zich mocht hebben. Gelukkig heeft Perry inmiddels de leeftijd en de moed 
om zijn moeder te helpen.  
 

 
 
Leslie Connor heeft een boeiend boek geschreven. Achter in het boek vertelt ze hoe ze 
haar verhaal heeft bedacht. 
 

Stél dat een jongen in een gevangenis wordt geboren. Stél dat hij daar zijn 
eerste levensjaren doorbrengt en dan mag blijven. Wat is zijn thuisgevoel? 
Wie zijn zijn familie?  

 

Ze schrijft ook: 
 

Ongeveer een op de achtentwintig schoolkinderen in de Verenigde Staten 
heeft een ouder in de gevangenis. Ze voelen zich vaak bang, verdrietig, 
beschaamd en schuldig.  

 

Ze heeft haar boek niet alleen voor hen geschreven. Het is een fijn boek voor iedereen, 
bijvoorbeeld vanwege de verhalen van de gevangenen die Perry voor een project op 
school interviewt. Of omdat het verhaal van Perry zo nu en dan afgewisseld wordt met 
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dat van zijn moeder. Ook is de band tussen Perry en zijn moeder mooi beschreven. Hij 
houdt haar op de hoogte van zijn belevenissen op school door foto’s te maken met zijn 
digitale camera. Natuurlijk is het daarnaast interessant om te lezen over de wereld 
binnen de gevangenismuren. En inderdaad zet Connor ons aan het denken over ‘thuis’ 
en ‘familie’. De gevangenis is een warm thuis voor Perry, terwijl in het gezin waarin 
Zoey opgroeit, behoorlijk wat spanningen zijn. 
De gevangenisfamilie van Perry T. Cook is een lekker boek om te lezen, een boek om je 
in thuis te voelen, al was het alleen al vanwege de markante en humoristische 
gevangenisbevolking. Het is ook een prima voorleesboek voor de bovenbouw. Een goed 
uitgangspunt voor gesprekken over ‘thuis’ en ‘familie’, maar ook over de soms subtiele 
scheiding tussen goed en kwaad. Terecht dat dit boek in 2018 een Vlag en Wimpel (van 
de Griffeljury) heeft gewonnen. (EK) 
 

Lisa Thompson De Goudvisjongen (Meis & Maas, 2017) 

 

  
 
Matthew is de goudvisjongen. Die naam krijgt hij na een paar hoofdstukken van de 
kleindochter van de buurman, omdat hij altijd achter het raam van zijn kamer staat te 
kijken. Hij heeft dwangneuroses: hij is bijvoorbeeld als de dood voor ziektekiemen. Hij 
moet voortdurend alles schoonmaken, liefst met bleekmiddel, en wast steeds vaker zijn 
handen. Dus observeert hij de mensen in de straat vanachter glas. We lezen dit boek 
helemaal vanuit het perspectief van Matthew, en in de loop van het verhaal wordt 
duidelijk waar de dwangneurose vandaan komt en waarom die steeds erger wordt. De 
urgentie en wanhoop van Matthew spreekt uit hele gewone zinnen, uit alle details en 
beschrijvingen.  
Dan verdwijnt zijn kleine buurjongetje en Matthew, die alles opschrijft wat hij 
observeert, heeft misschien wel iets gezien waarmee hij de politie kan helpen het 
jongetje terug te vinden. Maar daarvoor moet hij wel naar buiten... 
 
Het lijkt zware kost, een ingewikkeld gegeven, maar Lisa Thompson weet dit zo 
humoristisch en luchtig te beschrijven dat het erg grappig is. Je wordt helemaal 
meegesleept in het hoofd van Matthew, zijn worsteling om beter te worden en zijn 
ontdekkingen rond de verdwijningen van de peuter.  
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Uiteindelijk helpt Matthew de peuter terug te vinden, is hij stapje voor stapje bezig zijn 
angsten te overwinnen en durft hij ook nog tegen zijn ouders te vertellen waar het 
vandaan komt. Een ontroerend slot geeft hoop voor de toekomst van Matthew. Wij 
hopen dat Lisa Thompson nog meer van deze pareltjes schrijft. Een terechte bekroning 
van de Griffeljury, al zal het boek ook oudere kinderen zeker aanspreken.. 
De goudvisjongen kreeg in 2017 een Vlag-en-wimpel van de Griffeljury. (MT) 
 

Lucy Strange Het geheim van het Nachtegaalbos (Gottmer, 2017) 

 
De grote oorlog (WO I) is nog maar net voorbij als de twaalfjarige Henry (eigenlijk 
Henriette) met haar ouders, zusje Biggetje (eigenlijk Roberta) en kindermeisje Jane 
aankomt bij hun nieuwe huis, dicht bij de kust, weg van de stad Londen waar zich 
eerder een vreselijk drama heeft afgespeeld. Het blijkt al snel dat Henry’s oudere broer 
Robert dood is, en dat haar ouders onder meer vanwege die dood wilden verhuizen. 
Huize Hoopvol en omgeving vormen een geheimzinnig decor voor een soms 
onheilspellend, steeds spannend, maar ook troostrijk jeugdboek dat veel kinderen ertoe 
aan zal zetten stiekum met een zaklamp aan door te blijven lezen als ze allang moeten 
slapen. Steeds weer gebeuren er onverwachte dingen in huis zonder dat wordt gezegd 
waarom dat toch allemaal moet gebeuren.  
 

  
 
De moeder van Henriette is nogal depressief (al valt dat woord nergens) na de dood van 
broer Robert en het gezin hoopt dat het snel beter gaat als ze een nieuwe start maken in 
het nieuwe huis. Vrij snel moet vader (ingenieur in de naoorlogse periode van 
wederopbouw) voor zijn werk een aantal maanden naar het buitenland, en wordt moeder 
overgeleverd aan de lokale dokter Hardy, die in haar een bijzonder interessante casus 
ziet voor het uitproberen van nieuwe experimentele behandelingen van (volgens hem) 
een eigentijdse vorm van hysterie. Henry wordt met de dag nieuwsgieriger waarom haar 
moeder steeds weer die arts op bezoek krijgt, waarom haar zusje daar ook bij betrokken 
wordt en waarom haar vader desondanks plotseling voor zijn werk naar het buitenland 
moet vertrekken. Intussen wordt de spanning tussen de personen steeds intenser en 
heftiger en krijgt de lezer heel geleidelijk steeds meer te horen over de dood van broer 
Robert en over andere geheimzinnige gebeurtenissen. 
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Henriette ontdekt ondertussen in het nachtegaalbos dat aan hun tuin grenst wie ‘de heks’ 
eigenlijk is die in het bos woont. Zij voelt zich aangemoedigd door de helden uit haar 
kinderboeken en door wat broer Robert, ondanks zijn dood, haar influistert. Dat zet haar 
op het spoor van nog meer geheimen in en rond het huis, van wie er wel en niet aardig 
zijn en wat de plannen van dokter Hardy zijn met haar moeder. Bij Mot, zo noemt ze de 
heks, kan ze haar zorgen daarover kwijt en van haar leert ze de verschrikkelijke 
raadgevingen van de dokter te trotseren en gewoon naar de kamer van haar moeder te 
gaan om haar te troosten. Mot komt haar uiteindelijk nog net op tijd te hulp als de 
dokter en zijn collega nieuwlichter psychiater haar moeder willen opsluiten in een 
gesticht met barbaarse behandelmethoden. Gelukkig vindt haar vader nog net op tijd het 
telegram van vier woorden dat Henry hem stuurde (meer geld had ze niet) zoals het 
bedoeld was: een noodkreet om meteen naar huis te komen.  
 
Het boek is ruim 300 pagina´s dik en bestaat uit vijftig hoofdstukken. De hoofdstukken 
zijn kort, de pagina’s zijn niet dichtbedrukt en zullen ook kinderen zonder veel 
leeservaring aanzetten tot doorlezen.  
Dit boek is het debuut van schrijfster Lucy Strange. Haar boek leest mede dankzij de 
verwijzingen naar internationaal bekende sprookjes en klassieke, Engelse jeugdboeken 
zoals Alice in Wonderland, De Geheime tuin of Het Junglebook als een trein. Die 
verhalen, die Henry in het boek met regelmaat aanhaalt, bieden haar de broodnodige 
steun bij wat haar allemaal overkomt. Lucy Strange is er schatplichtig aan zoals ze in 
haar dankwoord schrijft. 
Het geheim van het Nachtegaalbos kreeg in 2017 een Vlag-en-wimpel van de 
Griffeljury. (PM) 
 
Wouter Klootwijk Anne, het paard en de rivier met illustraties van Enzo Pérès-
Labourdette (Leopold, 2017) 

 

  
 
Wouter Klootwijk maakt tv-programma's (o.a. De wilde keuken) en schrijft. Hij schrijft 
vaak over voedsel en aanverwante zaken, maar soms (en vooral voor kinderen) vertelt 
hij andere verhalen, zie bijvoorbeeld Ik denk dat wij nu vrienden zijn (Leopold, 2010), 
waarin zijn eerder verschenen verhalen over Adri zijn gebundeld, of De uitvinding van 
de zeekoek (2002) en Mogen wij u ophijsen, mevrouw? (1997, en wat een prachtige 
titel). 
 



Titellijst bij hoofdstuk 4 van Verborgen talenten 

55 van 72 

Hij houdt het graag simpel en is goed in het onderuithalen van dikdoenerij. 
 
Zo'n simpel idee ligt ook ten grondslag aan Anne, het paard en de rivier. 
Teun woont aan zee en houdt werkpaarden. Broer Theo woont in het Zwarte Woud en 
heeft een werkpaard nodig. 
Nou, dan ga je dat toch gewoon brengen? Dochter Anne doet dat wel even. Ze volgt 
gewoon de rivier. 
 
Maar met deze ultrakorte inleiding doe ik het verhaal tekort, en ook het boek. 
Het boek ziet er namelijk feestelijk uit en dat komt door de bijzondere illustraties door 
Enzo Pérès-Labourette, in Oost-Europese stijl zou ik haast zeggen, want die stijl deed 
me denken aan oude prentenboeken uit Polen, Rusland en Tsjechoslowakije. Het 
omslag is bovendien met goudspettertjes bespikkeld. 
Deze stijl heeft iets sprookjesachtig en dat kan dit verhaal goed gebruiken. Dat speelt 
namelijk in het hier-en-nu en tegelijk ook niet, want al rijden er een ijscokar en een auto 
in rond en zitten er 'buitenlandse dingetjes in een potje', er zijn verder buitengewoon 
weinig details die naar een datering wijzen. De kleren van de mensen lijken uit een 
kleurbewust circus te komen en de reis voert eenvoudig van 'de zee' langs 'de rivier' naar 
'het Zwarte Woud'. En telefoneren vanaf een paard, daar doet Anne niet aan. 
Het echte Zwarte Woud ligt ruim 700 km van de Nederlandse kust. Per paard doe je 
daar beduidend langer over dan drie of vier dagen, zelfs al zou het de hele dag draven. 
 
Een sprookjesachtig verhaal dus, dat wordt verteld door een anonieme verteller die dicht 
op de huid van de personages zit, bijna filmisch. Het zou zich goed lenen voor een 
tekenfilm. 
En het zit vol zinswendingen die ik typisch Klootwijkiaans zou noemen: 
 

Vader houdt van uien. 
Anne houdt van alles waar je alleen een vorm bij nodig hebt of wat je met 
je handen kan eten. 
Moeder houdt van buitenlandse dingetjes uit een potje. 

 
Zit er iets van Klootwijk in Anne? Ik vermoed het. Überhaupt is het waarschijnlijk 
typisch Klootwijkiaans dat het eerste hoofdstukje 'Wat je eet en weer vergeet' heet. 
 
Over de paarden van Teun, Anne's vader: 
 

Het zijn werkpaarden, ze zijn sterk. 
Je hebt ook paarden voor plezier. Niet de paarden zijn het die plezier 
hebben, maar mensen die erop rijden. Op de werkpaarden van vader kun je 
ook goed rijden. Mensen die dat graag willen, vinden werkpaarden niet 
mooi. Ze vinden dat zo'n paard niet bij ze past. Ze willen een mooi paard 
dat past bij de kleren die ze dragen en dat ze, als ze erop rijden, nog 
mooier zijn dan als ze ernaast lopen. 

 
Teuns paarden trekken reddingsboten naar en uit het water. Die van broer Theo in het 
Zwarte Woud trekken omgezaagde bomen. Theo komt er een tekort, Anne gaat het 
brengen. Vindt moeder Maria, balletdanseres, dat goed? 
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'Natuurlijk vind ik het goed,' zei mama Maria. 'Wat zou ik dat zelf graag 
hebben willen doen toen.' 
'Toen?' 
'Toen ik nog zo jong was als Anne. Ik zou avonturen beleven maar wist niet 
waar een avontuur begint en hoe het verder moet. Toen ging ik maar dansen 
in mijn kamer. En dromen van avonturen.' 
'Wat droomde je dan als je danste?' 
'Dat mensen kunnen vliegen.' 
Vader Teun lacht. 

 
Het lot wijst paard Wilma aan. En al kijkend naar de paarden denkt Anne iets wat ik ook 
wel eens heb gedacht: 
 

Anne kijkt naar de paarden. Ze heeft op allemaal wel eens door de duinen 
gereden. Wat gek eigenlijk dat je het rijden noemt. Ze lopen. Je zit erop. 
Wielen hebben paarden niet. 
Ze gaat op pad met een rugzakje en een rol touw. Dat touw komt nog goed 
van pas als een ijscokar te water raakt. Wilma trekt hem eruit. 

 
Zo zijn er meer avonturen onderweg. 
 
Ze doet er drie dagen over. De eerste nacht brengt ze door bij Wilma in de stal van de 
vader van een jongen die ze onderweg tegenkomt. Hij fietst naast haar, net als Anne in 
de verte tuurt op zoek naar een slaapplaats. Ze ontdekt de jongen. 
 

 
 

'Wat doe jij nou?' 
Anne ziet het lachende gezicht van de jongen. 
'Ik sta op mijn paard,' zegt ze. 
'Ja, dat zie ik,' zegt de jongen. Hij schatert. 'Ik ken iemand en die heeft een 
paard, maar die gaat er altijd op zitten. Nooit staan.' 
'Meestal ik ook,' zegt Anne. 'Weet je of er verderop nog iets is?' 
Ze laat zich naar beneden ploffen met haar benen uit elkaar en ze zit weer. 
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De tweede nacht brengt ze in een bos door. Bijna raakt ze daar Wilma kwijt. En dan 
komt ze aan waar ze moet zijn. Een feestelijk slot van een mooi verhaal in een feestelijk 
ogend boek. 
Op de laatste pagina's houdt de verteller de mogelijkheid open van een nieuw verhaal, 
een soort vervolg: terugvaren over de rivier. 
Al gebeurt er nog redelijk veel in dit verhaal, het moet het vooral hebben van de 
verteller, de dialoogjes. Zoals het gesprekje met poetsvrouw Greetje op p. 50-51, en dat 
over broer Willem van Jan, die jongen van hierboven: 
 

'Waar is je broer die Willem heet?' vraagt Anne. 
'Die zit in het leger.' 
'O, gaat hij naar de oorlog?' zegt Anne. 
'Nee, dat niet,' zegt Jan, 'maar als de oorlog hiernaartoe komt, houdt hij 
hem tegen.' 

 
Of wacht, nog eentje, want poetsvrouw Greet krijgt een lift van Anne en dan komen ze 
de agent tegen. 
 

'Halt,' zegt de politieagent. Hij steekt een hand omhoog. 
'We zijn bij de stad,' zegt Greet, 'ik moet die kant op, de brug over, jij moet 
rechtdoor, naar het Zwarte Woud. Dank je wel dat ik mee mocht rijden.' 
Ze laat zich van het paard glijden. 
'Dag agent,' zegt ze, 'wat kan ik voor u doen?' 
'Dat weet ik niet, maar ik dacht, mag dat wel, twee mensen op een paard,' 
zegt de agent. 'Ik weet niet of het mag van de wet. Maar nu het nog maar 
één mens is, hoef ik niet meer te weten of het mag, want u bent er 
afgestapt.' 

 
 
Een voorbeeld voor andere agenten! Die agent haalt overigens nog wel iets uit zijn 
borstzak dat verdacht eind 20e-eeuws voorkomt, namelijk: 
 

een zwart kastje. Hij drukt op een knop. Dan praat hij in het kastje. 
'Het Zwarte Woud ja, van hier af, hoe ver is dat? 
Ja, maar met een paard, nee, niet fietsen. 
O, dank je wel, ik geef het door, sluiten maar.' 

 
Dat gesprekje over de worst en de zuurkool (en meer) laat ik maar zitten. Lees het zelf 
maar. Het is te begrijpen voor alle mensen vanaf zo'n 8 jaar, met voorlezen vanaf 6 jaar. 
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Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Penseeljury in de categorie 6-12 
jaar. (HV) 
 

Coralie Bickford-Smith De Vos en de Ster (Christofoor, 2017) 

 
De prachtig uitgegeven prentenboeken van uitgeverij Christofoor met sprookjes, fabels 
en volksverhalen zetten altijd aan tot denken. Zo ook De vos en de ster van Coralie 
Bickford-Smith (vertaald door Jan Rot), een fabel over een vos die vanaf zijn vroegste 
jeugd wordt begeleid door ‘het kalme, koele licht van Ster’. ‘Ster was Vos’ enige 
vriend.’ Ze deden alles samen. ‘Heel zijn Vossengeluk hing samen met het flonkerlicht 
van Ster’. Op een nacht is alles anders. Ster laat zich niet meer zien. Vos is eenzaam en 
alleen. Hij zoekt overal en vraagt aan de konijnen, de bomen en de regen waar Ster is. 
Niemand hoort hem. Dan staat de hemel ineens vol sterren en Vos weet zeker dat zijn 
Ster daarbij is en dat maakt dat hij verder kan. ‘Onder de hele hemel vol sterren vond 
Vos zijn weg door het woud.’ 
 

  
 
Vos en Ster gaat over veranderen, over je eigen grenzen gaan, groot worden, verder 
kijken, achterlaten en hervinden, over rouw misschien. Het is een boek van vertrouwen, 
van durven (‘Kijk ook voorbij jouw oren’). Een boek dat duidelijk maakt dat het leven 
soms moeilijke periodes kent, maar dat alles - soms op een andere manier dan je 
verwachtte - goed komt. De prenten in zwart, wit, oranje en wat geel zijn sober en 
worden gekenmerkt door detaillering en herhaling. Stuk voor stuk zijn ze het waard om 
te worden ingelijst. De tekst in zwart of grijs is meestal opgenomen in een kader, maar 
maakt soms ook deel uit van de prenten.  
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Dit prentenboek past bij iedere basisschoolgroep. Het kan dienen als uitgangspunt voor 
gesprekken. Voel je je ook wel eens alleen? Heb je wel eens het gevoel dat er geen licht 
meer is? Wat doet Vos als hij zich alleen voelt? Het is ook geschikt voor lessen 
beeldende vorming en voor schrijflessen. Laat leerlingen naar aanleiding van het boek 
gedichten maken en illustreren over het thema vertrouwen. Of vraag ze een eigen fabel 
te schrijven.  
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Penseeljury in de categorie 6-12 
jaar. (EK) 
 
Informatief 

Marc ter Horst De wortels van Oranje (Lannoo, 2017) 

 

  
 
Marc ter Horst is een oud-medewerker van de Stichting voor Leerplanontwikkeling 
(SLO), door hemzelf in zijn autobiografie op internet getypeerd als een soort Cito 
zonder toetsen. Daar leerde hij de dingen in het kort duidelijk uitleggen en dan ook nog 
zo, dat ze leuk zijn om te lezen. In 2000 richtte hij zijn eigen bureau Rake Taal op en de 
afgelopen jaren scoorde hij met non-fictie-boeken drie keer een Vlag en Wimpel. Vorig 
jaar was dat met De oma van de oma van mijn oma. Hoe het leven vroeger was en dit 
jaar met De wortels van Oranje en andere weetjes over Nederland. 
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Weetjesboeken vormen een apart genre, een genre dat nieuwsgierige kinderen vereist. 
De wortels van Oranje bevat dertig onderwerpen, die op één bladzijde tekst van Ter 
Horst en op één pagina illustratie van Wendy Panders aan de orde komen. Het overzicht 
van de inhoud., ‘Wil je weten?’, noemt die dertig onderwerpen in vraagvorm: acht keer 
een hoe-vraag, zeven keer een waarom-vraag, vijf keer een welk(e)-vraag, drie keer een 
waar-vraag, drie keer een wat-vraag, één keer een wie-vraag, één keer een waardoor-
vraag, één keer een hoeveel-vraag en één keer een wanneer-vraag. 
 
Voorafgegaan door ‘Wil je weten?’ komt dan onder meer wanneer er mammoeten 
leefden op de bodem van de Noordzee? en wat een wolkammer ervoor over had om de 
waarheid te vertellen? en welke griezelige vondst twee turfstekers deden? Vragen die 
uitnodigen om op onderzoek te gaan. Alleen die vragen komen niet terug in de 
hoofdstuktitels en in de uitwerking van de hoofdstukken. Die zijn dan voor de drie 
hierboven genoemde vragen respectievelijk ‘Mammoeten op het strand’, ‘Planeten aan 
het plafond’ en ‘Moerasmeisje’. Echt een gemiste kans om de opgewekte 
nieuwsgierigheid vast te houden zowel in de titel van een onderwerp als in de 
uitwerking. 
 
Een hoofdstuk is opgebouwd in alinea’s en in iedere alinea is één begrip oranje gedrukt, 
een soort hoofdlijn door de tekst. De getallen en de jaartallen in de tekst zijn vetzwart 
gedrukt in een afwijkend lettertype. En dan zijn er in de tekst twee woorden blauw 
gemaakt, die woorden staan ook onderop de pagina zoals bv. op blz. 40 steden en dikke. 
Het woord dikke komt dan weer voor in het volgende verhaal. Een zoekopdracht? Het 
gaat niet om namen of echte begrippen, waardoor de betekenis van deze 
woordvermeldingen onduidelijk blijft. 
 
Ter Horst richt zich regelmatig tot de lezer zelf zoals bv. op blz. 50 met het 
tussenzinnetje ‘misschien ken je hem’. Omdat het merendeel van de weetjes zich in het 
verleden afspeelt wijst Ter Horst er herhaaldelijk op dat de tekst zich in een andere tijd 
afspeelt dan nu en dat de mensen toen een heleboel nog niet hadden, zoals bv. op blz. 53 
‘Je hebt nog geen instagram, geen internet, zelfs geen tv.’ Dat is een goede zaak. Maar 
Ter Horst balanceert enkele keren op het randje van enerzijds de mensen in het verleden 
in hun waarde laten en anderzijds die waarde te beoordelen vanuit het heden. Als bij het 
Meisje van Yde het offeren aan de orde komt kan hij het niet laten om daaraan toe te 
voegen: ‘Wat een belachelijke actie.’ Dat mag hij best vinden, maar daarmee doet hij de 
bewoners van Yde geen recht en is er geen ruimte voor de lezers om zelf te bedenken 
wat ze ervan vinden.  
Vrijwel alle teksten hebben betrekking op een plaats in Nederland en bij de tekst is dan 
een kaartje van Nederland getekend met daarop de plaatsnaam.  
 
De weetjes-onderwerpen zijn gevarieerd. Ze komen zonder onderlinge samenhang aan 
bod. Enigszins geordend naar tijd: de Mosasaurus, mammoeten op Noordzeebodem, 
Romeinse soldaten ‘in ons land’, het Meisje van Yde, beleg van Alkmaar 1573, Gouden 
Eeuw, Coen ‘moordenaar’, storm in Utrecht 1674, Eise Eisinga 1781, Leerplichtwet, 
Mata Hari, Breda 1944, Escher, 1953, de IJssellinie … Maar ook de Elfstedentocht van 
1963, de shoenami op Terschelling in 2006 en de redding van de paarden van Marrum 
eveneens in 2006. 
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Slechts beperkt komen aan de orde aardrijkskundige en natuuronderwerpen als 
gaswinning, vulkanen, Nederland fietsland, Vlaggetjesdag, Oostvaardersplassen, 
meteorietinslagen en klimaatverandering. Over het algemeen zijn het goed opgebouwde 
informatieve teksten. Alleen de tekst die geleid heeft tot de titel van het boek, ‘De 
wortels van Oranje’, ontbeert in de opsomming van alinea’s samenhang en is een van de 
zwakste onderwerpen in het boek. 
 
Stuk voor stuk zijn de onderwerpen paginagroot geïllustreerd door Wendy Panders. 
Je kunt ook zoeken naar onderwerpen via het register achterin het boek met op 
alfabetische volgorde door elkaar namen en historische en geografische begrippen. 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Griffeljury in de categorie 
Informatief. (CK) 
 

Niki Padidar Dokter Corrie geeft antwoord (De Harmonie, 2017) 

 
Dokter Corrie geeft antwoord is een hilarisch, openhartig en enthousiast vormgegeven 
boek ‘over puberteit, ssss ssseks ssseksualiteit en relaties. Met onder andere 
puberpanel, tips, weetjes, handige checklistst, do’s en dont’s, nuttige testjes en… een 
uitklappiemel en blootmemory’. Hoofdstukken gaan over verliefd, puberteit, billen, 
zoenen, homoseksualiteit, transgender, ongesteld, versieren etc. etc.  
In de enveloppe die op de achterkaft is geplakt, is behalve de blootmemory (met 
piemels, borsten en vagina’s) ook nog een stukje roze folie te vinden dat je in de roze 
bril kunt plakken die je op pagina 6 kunt uitknippen en in elkaar kunt zetten. Daarnaast 
zijn er stickervellen die je kunt gebruiken om in het hoofdstuk transgender je ‘eigen 
mens’ samen te stellen. Bij ‘Hoe kun je aardig zijn voor je ouders?’ staan voorbeelden 
van aardige zinnen (dank je wel papa, bedankt, wat leuk, gezellig, is goed etc. etc.).  
 

  
 
De pubers die ik dit boek voorlegde, keerden zich onmiddellijk walgend af en wilden 
het beslist niet inkijken. Misschien gewoon omdat ze puber zijn. Of omdat het boek hun 
ouders zo goed beviel. Of misschien omdat ze denken dat ze alles wat ze zouden willen 
weten wel op internet kunnen opzoeken. Het kan zijn dat ze zich bedenken als het boek 
gewoon ergens in huis rondslingert. Maar ook als de pubers in huis ongeïnteresseerd 
blijven, is dit boek de moeite waard. Voor iets jongere kinderen die nog puber moeten 
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worden en voor puber-ouders die er behoorlijk wat van kunnen leren. (Aan het eind van 
het boek is zelfs een heuse ouderbijlage opgenomen.) Goed dat Dokter Corrie die een 
tijd te zien was op het Schooltv-weekjournaal behalve een eigen tv-show nu ook een 
eigen boek heeft. 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Griffeljury in de categorie 
Informatief. (EK) 
 

Bibi Dumon Tak Het heel grote vogelboek (Lannoo, 2017) 

 
Alleen al de voorkant van dit boek maakt het bijzonder. Een formaat dat veel te groot is 
voor een gangbare vogelgids, en een illustratie die de indruk wekt van een eeuwenoude 
tekening van vogels, en van welke… Na lang turen denk ik, warempel, twee gewonde 
ijsvogels en een witte. 
Dat eeuwenoud klopt, dat maakt de tweede inleiding meteen duidelijk. 
De tweede, want de eerste inleiding gaat over de bekende vraag: wat was er eerder, de 
kip of het ei. De verteller, of laten we maar zeggen Bibi, geeft een resoluut antwoord: 
het ei. Waarom, lees dat zelf, het is overtuigend genoeg. 
Uit de tweede inleiding leren we dat de illustraties van dit boek ontleend zijn aan een 
veel ouder boek, Nederlandsche Vogelen, geschreven tussen 1770 en 1829. Christiaan 
Sepp tekende, Cornelis Nozeman schreef tot hij stierf, zoon Jan-Christiaan Sepp zorgde 
voor de uitgave. Cornelis Nozeman steef in 1786, zijn werk werd voortgezet door 
achtereenvolgens Martinus Houttuin (tot 1798) en Coenraad Temminck. Het boek 
bestond uiteindelijk uit vijf delen, met 250 soorten en bijbehorende afbeeldingen. Van 
dat boek bestaan nu nog enkele exemplaren. Voor de illustraties in Het heel grote 
vogelboek werd gebruik gemaakt van dat in de Koninklijke Bibliotheek. Helaas zijn niet 
alle 250 afbeeldingen in Het heel grote vogelboek terechtgekomen, er is een selectie 
gemaakt van slechts ’dertig geluksvogels’. Jammer! Maar begrijpelijk, in het perspectief 
van de uitgever.  
 

  
 
Door deze tweede inleiding leren we ook dat Nozeman een echte onderzoeker was, die 
erop uitging om vogels te bekijken, terwijl zijn opvolgers ‘kamergeleerden’ waren. 



Titellijst bij hoofdstuk 4 van Verborgen talenten 

63 van 72 

En dat wordt ons allemaal opgedist in het zeer soepele en eigenzinnige, 
enthousiasmerende proza van Bibi, een kenmerkende mengeling van luchtigheid en 
gewetensvolheid. 
 

  
 
Die ’dertig geluksvogels’ staan in volstrekt willekeurige volgorde in het boek. Dat was 
in Nederlandsche Vogelen ook zo, maar daarin werd de volgorde bepaald door de 
volgorde waarin Nozeman de vogels aantrof met nest en eieren. Het ging hem namelijk 
om vogels die in Nederland (of hoe ons land op dat moment ook moge heten) broedden 
en hij wou bewijzen, die hij deels zelf opzocht. Alleen de zwaan bewaarde hij voor het 
laatst en dat is in Het heel grote vogelboek overgenomen, net als de volgorde van de 
selectie. Het begint met de gaai en eindigt met de knobbelzwaan. Een zwanenzang, 
inderdaad. 
 

  
 
Als naslagboek is dit boek dus ongeschikt. De samenstellers hebben dan ook niet de 
moeite genomen om een register te maken en een inhoudsopgave ontbreekt ook. 
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Het is een platenboek, bedoeld om door te bladeren en de prenten te bekijken. En om te 
lezen wat er bij staat, en dat is alleszins de moeite waard. Want die teksten zijn niet 
overgenomen uit het oudere boek, Bibi schreef ze. Daarbij treedt ze soms in gesprek 
met ‘meneer Nozeman’, of hij mengt er zich zelf in: 
 

Wat zegt u, meneer Nozeman? Dat er dan gelukkig ook weer wat meer grutto’s 
op de menukaart komen te staan? We dachten van niet. Wij houden 
tegenwoordig, net als u, veel van de grutto. Niet op het bord, maar wel 
scharrelend in het gras. (p. 19)  
 

Het zijn onderhoudende en informatieve teksten. Bij iedere tekst staat een latertje met 
de elementaire gegevens van de soort: wetenschappelijke naam (wordt op p. 13 
uitgelegd in een ‘Vogeltwiet’), Rozemans naam, aantal legsels, aantal eieren, nest, 
aantal broedparen, voedsel, verblijf - en eetbaar of niet, typisch iets uit het oude boek. 
De grutto:  
 

De eieren zijn net zo goed als die van de kievit, en de grutto’s zelf zijn ook een 
lekkernij, zegt Nozeman.  
 

Maar meestal staat er: 
 

Volgens Nozeman niet.  
 

De selectie ontbeert iedere ratio. Misschien waren deze tekeningen het mooist, maar 
volgens Bibi zijn de geluksvogels ‘zomaar, in het wilde weg’ gekozen. Het is dus 
absoluut niet een presentatie van de meest algemene of kenmerkende vogels in ons land. 
Huismus, koolmees, merel, kauw, houtduif, witte kwikstaart, kokmeeuw, wilde eend, 
blauwe reiger… ze ontbreken. 
Maakt niet uit, het blijft vooral een amusant boek met mooie platen. 
 
Voor de vogelkenners som ik even op wat er tussen gaai en knobbelzwaan wél in staat: 
bruine kiekendief, grote bonte specht, grutto, roodborst, aalscholver, winterkoning, 
klapekster, nachtegaal, fazant, fuut, ooievaar, roek, sperwer, middelste zaagbek, 
waterral, ijsvogel (inderdaad, de coverillustratie, met albino), houtsnip (‘volgens 
Houttuin zijn de net zo lekker als een patrijs’), ransuil, krakeend, putter, roerdomp, 
draaihals, jan-van-gent, blauwborst, zeearend, grote stern en buizerd. 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Griffeljury in de categorie 
Informatief. (HV) 
 

Arie van ’t Riet Binnenstebinnen (Gottmer, 2017) 

 
Röntgenfoto’s van dieren en planten; hoe kom je er op? En is dat wel wat voor 
kinderen? Wel op de manier waarop Arie ‘t Riet de foto’s maakt en Jan Paul Schutten 
erover schrijft! Ook hoe en waarom ’t Riet juist zulke foto’s maakt, legt Schutten 
leesbaar uit, als inleiding op een boek vol foto’s en feiten. 
Prachtige fragiele foto’s tonen datgene wat juist de stevigheid van dieren uitmaakt: de 
skeletten, exoskeleten, kraakbeen en vliegspieren van bijvoorbeeld een libelle. In vlot 
geschreven teksten lees je veel interessante weetjes over dieren.  



Titellijst bij hoofdstuk 4 van Verborgen talenten 

65 van 72 

 

 
 
Maar het mooiste is de combinatie van tekst en beeld. Kijk naar de botten van een 
kwikstaartje op een (licht ingekleurde) tak. Lees waarom vogels wel kunnen vliegen en 
mensen niet. En bekijk dan nog een keer de foto om te zien dat die botjes echt zo licht 
zijn als in de tekst staat. Bewonder het prachtige ijle kraakbeenskelet van een rog, lees 
over de manier waarop de rog eet en ontdek dan in de foto de kiezen die Schutten 
beschreven heeft.  
De foto’s zijn de hoofdrolspelers in dit boek, maar door de tekst ga je die foto’s nog 
beter bekijken en weet je nog beter wat je ziet. Een boek voor kinderen en volwassenen. 

 

Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Penseeljury in de categorie 
Informatief. (MT) 
 

Joost Swarte En toen De Stijl (Leopold, 2017) 

 

  
 
Hoe mooi de ondertitel, Op bezoek in het atelier, van dit prentenboek ook is, Swarte 
speelt met het bezoek aan ateliers van schilders die hij nooit gesproken kan hebben. Wat 
ze zeggen is hen in de mond gelegd en wat we te zien krijgen is de keuze van Swarte uit 
de collecties van musea of uit geschriften. Bovendien heeft hij niet alleen de keuze uit 
het werk van de schilders voor zijn rekening genomen maar ook de keuze van de 
werken en van de andere attributen in die ateliers bepaald. Dat doet hij met een gulheid 
die voor scholieren die nog nauwelijks geproefd hebben van al dat moois van De Stijl 
wat al te veel van het goede kan zijn. Swarte biedt voor 10 kunstenaars het gefingeerde 
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atelier met personen, beelden en voorwerpen, een onderschrift, een interview en het 
overzicht van het werk van de schilders achter in het prentenboek.  
 
Deze vier bronnen bieden meer of minder informatie: het atelier vraagt de meeste 
kennis en aandacht, het ‘interview’ kan met weinig inzet als een eye-opener overkomen 
en het overzicht van werken en data beperkt zich als hulpbron bij de ateliers of gaat veel 
verder. Natuurlijk speelt voorkennis een bijzondere rol.  
De eerste bron kan al naargelang de hoeveelheid informatie meer of minder inspireren. 
Zo vraagt de informatie over Het Bauhaus zoveel kennis dat de kans groot is dat de 
animo bij menigeen klein wordt. Dat is des te meer relevant omdat het bij de 
kennismaking met De Stijl niet een schilder betreft, maar tien schilders met hun 
beelden, visuele producten en speciale functies. 
 
Neem de eerste de beste museumkamer: er zijn twee mannen en een vrouw, drie 
‘beelden’, twee tafels, een piano, een zitbank, twee dozen en voor menigeen een deur 
waardoor je naar buiten kunt. Die mannen en die vrouw doen mee, zoals al dan uit het 
onderschrift is op te maken, er is een interview van zeven zinnen en een overzicht met 
meer of minder informatie over het werk van de schilders met plaats en datum van het 
werk.  
Hoe lang doe je daarover als je alles wilt zien en vooral als je je voorkeuren wilt zien of 
waar je al wel eens iets van gehoord hebt? Van de twee mannen wordt er een bij zijn 
naam genoemd, wie van de twee is dat? Die met pak, stropdas en pijp of die met de 
jarretels en open kraag? En wie is die vrouw en van wie is die? Het onderschrift, 
interview en informatieoverzicht zeggen daar meer over. De verschillen in het aanbod 
van de tien lijkt fors.  
Vilmos Huszár biedt vervolgens veel meer houvast met een machine die een dans 
maakt, een man die een film maakt van die machine en een schilder die een reclamelogo 
maakt. Zijn focus en het decor van zijn atelier kun je met recht ‘to the point’ vinden. Is 
dat zijn verdienste of die van Joost Swarte? Dat lijkt mij nogal duidelijk.  
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Hoe ligt dat bij het atelier van Bart van der Leck zoals Joost Swarte dat heeft 
gepresenteerd?  
 

  
 
We zien op de ezel vier schilderijen en aan de muur hangen zeven gekleurde blokken en 
een doek dat bestaat uit blokjes in blauw, geel en rood. De twee eerste schilderijen op de 
twee eerste ezels zijn net als het eerste schilderij op de muur abstract van stijl. De twee 
laatste schilderijen op de twee laatste ezels zijn figuratief van stijl. Is dat in het kader 
van De Stijl? In het overzicht van het werk van Bart van der Leck, die al vroeg de 
sprong van figuratief naar abstract heeft gemaakt, bleef het bij een figuratief werk: Het 
uitgaan van de fabriek, 1908 en een abstract werk: Het uitgaan van de fabriek, 1917. 
(Bart van der Leck, 1876-1958, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo, 18 juli-8 
september 1996, ongepagineerd). 
 
Van het Gemeentemuseum Den Haag zou je verwachten dat het werk van Piet 
Mondriaan centraal staat in een boek als En toen De Stijl, gelet op wat hij zoal deed 
voor De Stijl en op het aantal schilderijen van het Gemeentemuseum Den Haag met 
Victorie Boogiewoogie als hoogtepunt.  
Wat doet Joost Swarte met deze buitenkans? Hij kiest voor zijn boek uit Mondriaans 
Londense-New Yorkse periode het schilderij Compositie (1939-1943, Trafalgar 
Square). In het atelier van Mondriaan ligt een grammofoon met jazzplaten. Op de straat 
houdt de interviewer hij een gesprek met Mondriaan en hoort hij dat Mondriaan dol is 
op dansen en ziet hij grammofoonplaten in zijn rechterarm. In het huizenblok in de 
linkerkant is op de eerste en op de derde verdieping een vrouw aan het dansen en op de 
tweede verdieping blaast een man op een saxofoon. En toch en toch zwijgt Swarte in 
alle talen over Victory Boogie Woogie, het schilderij dat het ritme van de jazz in ere 
houdt. 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Penseeljury in de categorie 
Informatief. (PM) 
 

Bart Rossel Het Wonderlijke Insectenboek met illustraties van Medy Oberendorff 
(Lannoo, 2017) 
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Het Wonderlijke Insectenboek is een echt weetjesboek, maar wel een dat de opgediste 
weetjes vooraf in een degelijk kader zet. Daarmee is het een van de betere 
weetjesboeken, en bovendien is het mooi geïllustreerd – dat leverde een Vlag-en-
Wimpel op.  

  
 
Opmaak en illustraties lijken erop gericht aarzelende lezers te verleiden. Een grote, 
duidelijke letter en woorden die ertoe doen zijn in een nog grotere maat gezet, soms wat 
overdreven, alsof je een gedicht van Paul van Ostaijen voor je hebt. De tekst is levendig 
en richt zich eveneens tot die aarzelende jonge lezer die iets meer van insecten wil 
weten. Een verleidelijk boek, kortom, dat wat leert over die ‘kleine wondertjes’, de 
insecten. 
Dat degelijke kader bestaat uit een handig overzicht van de hele insectenklasse over 
twee pagina’s en een ‘bouwplan’, eveneens dubbelpagina, plus vier pagina’s uitleg over 
die bouw en de levensloop van insecten en het verschil met verwante geleedpotigen, 
ook weer met mooie, verhelderende illustraties: die vervellende cicade op p. 16 is een 
juweel. 
Daarna worden enkele tientallen insecten voorgesteld, gerangschikt in hoofdstukken 
over bepaalde aspecten: vormen en maten (met de veewesp en de goliathkever als 
voorbeeld), verdediging, samenwerking (met mieren in de hoofdrol, jammer voor de 
bijen), ‘gemene streken’, ‘omtrent de liefde’ , ‘de perfecte woning’ en ‘nuttige, vieze en 
eerlijk gezegd gewoon lastige vrienden’. 
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De enthousiaste verteller schiet hier en daar wat door. Zo beweert hij op p. 61 dat 
‘voortplanten betekent van jezelf een KOPIE maken en dat is de basis van alle leven’. 
Dat is natuurlijk net iets te simpel. De verteller komt er ook enkele zinnen later op terug 
want  
 

als je iets kopieert, kopieer je ook alle foutjes mee. Bovendien kan een kopie 
nooit beter zijn dan het origineel. Daarom is SEKS EN ROMANTIEK uitgevonden. 
Bij kopiëren is er maar één origineel, maar bij seks twee: papa en mama.  
 

Erg kort door de bocht, maar duidelijk. En hoe dat dan bij insecten gaat, komt her en 
der, maar uiteraard vooral in ‘Omtrent de liefde’, voldoende aan bod. 
De angel zit ‘m in dat woordje daarom. Dat suggereert een plan. Heel menselijk, want 
hoe moeilijk is het niet om te beseffen dat er helemaal geen plan ten grondslag ligt aan 
de evolutie, althans niet voorzover we weten - al geloven sommigen dat wel. Zelfs de 
(niet in het boek voorkomende) term trial and error bevat dat idee van een plan. Dat het 
leven, vrij naar Wim Kayzer, een schitterend ongeluk zou zijn, vinden veel mensen niet 
te verteren. Gelukkig gaat de verteller hier niet op in, dat zou geen zin hebben voor het 
publiek waarop hij zich richt. En seks als uitvinding, ach, het kan ermee door. Het dient 
overigens gezegd dat de verteller her en der wel aandacht schenkt aan de wijze waarop 
sommige eigenschappen zich door grotere overlevingskansen sterker ontwikkelen. 
Op p. 83 duikt onverwacht nog een heel praktische raad op: hoe om te gaan met 
processierupsen. Heel nuttig. Het ware te wensen dat-ie zoiets ook over wespen- en 
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bijensteken had geschreven. En over de eetbaarheid van insecten, heel actueel, had hij 
ook wel iets mogen opnemen. 
Uit het dankwoord blijkt dat diverse deskundige werden geraadpleegd en het boek 
eindigt, heel goed, met een register. 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Penseeljury in de categorie 
Informatief. (HV) 
 
Poëzie 

Koos Meinderts, Sjoerd Kuyper, Bette Westera, Hans & Monique Hagen Dag poes! 
Met illustraties van Mies van Hout (Hoogland en van Klaveren, 2017) 

 

 
 
Mies van Hout maakte, geïnspireerd door haar kat Puk, een serie van twintig prachtige 
poezenportretten die het uitgangspunt vormden voor het poëzieprentenboek Dag poes!. 
Vijf topdichters voorzagen die expressieve portretten van gedichten of, zoals 
‘Belladonna Fortunata van Allegaer tot Zilvervoet’ het stelt (in de woorden van Hans en 
Monique Hagen): 
 

(…) ik vraag geen alledaags gediggie 
 maar uitsluitend 
op mijn fraaie lijf geschreven/ pure poezenpoëzie.  

 

Op dubbele pagina’s komen de kleurrijke karakters van de katten vol tot hun recht. Elk 
portret laat een andere kat met een andere gemoedstoestand zien: van speels tot 
hooghartig, van geschrokken tot volledig ontspannen, van sip tot nieuwsgierig. De 
kleuren en technieken versterken steeds de uitdrukking van de katten. 
De gedichten zijn de katten echt op het ‘fraaie lijf’ geschreven. Elk gedicht is een 
interpretatie van de lichaamstaal en gezichtsuitdrukking van de katten en elk gedicht is 
raak! Hans en Monique Hagen herkenden direct het boze broertje of zusje van Poesje 
Mauw: 
 

Poesje Wrauw 
 
katje klauw 
ik lust je rauw 
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straks maak ik 
gehakt van jou 
(…)  

 

En hoe interpreteer je de rug van een kat? Bette Westera zag er de beledigde houding 
van een trotse kat met een praktisch probleempje in: 
 

Luikje 
 
(…) 
 
Ik ben niet stram, 
ik ben niet stijf, 
ik heb een goed ontwikkeld lijf. 
 
Je had gewoon 
een ruimer luikje  
voor me moeten kopen.  

 

 
Koos Meinderts weet precies welke twee dingen een kat zó sip kunnen laten kijken: 
regen én honden… 

 
HONDENWEER 
 
Heb ik dat weer, 
Dit is toch geen buitje meer. 
De regen komt met bakken neer. 
Dit is wat je noemt nou 
HONDENWEER! 
 
Ik ga gauw naar binnen 
Bij de kachel liggen spinnen.  
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Kattenliefhebbers van alle leeftijden zullen spinnen bij dit boek, maar iedereen kan 
genieten van de prachtige prenten en vindingrijke gedichten.  
Lees de gedichten voor in de klas, of laat ze voorlezen door leerlingen. Inleving in de 
gemoedstoestand van de kat helpt om ze ieder een passende stem en toon te geven. 
Besteed aandacht aan die gemoedstoestanden: welke zijn het, hoe noem je ze, hoe 
voelen ze, wanneer voel je je zo? Er valt regelmatig ook wat te lachen. Zo moet het 
gedicht ‘Kom jij eens hierrrrr’ worden voorgelezen met een wortel (of goudvis) in je 
mond! 
Het boek nodigt uit tot creatieve verwerkingsvormen. Laat kinderen zelf een portret van 
een dier maken en proberen dat dier ook een gevoel te geven: welke gezichtsuitdrukking 
past erbij, welke houding, welke kleuren? Laat oudere kinderen bij hun eigen tekening, 
of – nog leuker- bij die van een ander, een gedicht of kort verhaaltje schrijven vanuit het 
perspectief van het dier: wat denkt het, wat voelt het, in welke situatie bevindt het zich?  
Poëzie en de uitdrukking van gevoelens gaan goed samen, net zoals poezen en poëzie! 
Voorlezen vanaf 4 jaar. 
Dit boek kreeg in 2018 een Vlag-en-wimpel van de Griffeljury in de categorie Poëzie. 
(AB) 
 
 
 
De Griffeljury 2018 bestond uit: 
Cathy Spierenburg (voorzitter), Nina Schouten, Anouk van der Zee, Marjolein Meijvis 
en Andre Kuijpers. 
 
De Penseeljury 2018 bestond uit: 
Marlies Visser (voorzitter), Jaap Friso, Irma de Bruijne, Judith Hessels en Jessica 
Jongkind. 
  
De recensenten: 
AB Annette de Bruijn  
CK Cees van der Kooij 
EK Erna van Koeven  
HV Herman Verschuren  
HN Henk Notté 
JK Jeanne Kurvers 
MT Mirjam Tuinder  
PM Piet Mooren 


