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Markten en meningen 
Griffels, Penselen en bekroningen door de Kinderjury 2019 

 

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 (2019: 2-13 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.  

 

De Griffeljury verdeelde de bekroningen in de categorieën Tot zes jaar, Zes tot negen 

jaar, Negen tot twaalf jaar, Twaalf tot vijftien jaar, Informatief en Poëzie, waarbij de 

categorie Twaalf tot vijftien jaar nieuw is.  

De Penseeljury daarentegen hanteerde in 2018 nog de categorieën 0 tot 3 jaar, 3 tot 6 

jaar, 6 tot 12 jaar en Informatief, maar nu de categorieën Prentenboeken, Geïllustreerde 

kinderboeken, Geïllustreerde jeugdboeken en Informatief.  

Op die indelingen is iets af te dingen, met name op die beperking tot en op het niet in 

woordenboeken terug te vinden onderscheid tussen kinderboeken en jeugdboeken, maar 

dat zullen we hier verder niet doen. 

Bovendien kunnen deze twee jury’s in deze categorieën nog eervolle vermeldingen, de 

Vlag-en-wimpels, uitdelen. De jury’s waren gul, het werden er 29 in 2019. 

 

Hieronder besprekingen van de bekroonde boeken, eerst de Griffels en Penselen, 

vervolgens de Vlag-en-wimpels. Tot slot de vier winnaars van de Kinderjury incl. 

Senaatsprijs. 

 

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, wel hebben we in het kielzog van de griffeljury de categorie Eerste jaren 

secundair onderwijs toegevoegd (waaraan wij in gedachten pabo toevoegen). 
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Daarna volgt een overzicht met besprekingen van de met een Vlag-en-wimpel 

bekroonde boeken.  

 

Onderbouw 

Mac Barnett De wolf, de eend en de muis. Ills. Jon Klassen. Vert. Edward van de 
Vendel (Gottmer, 2018) 

 

Dit verrassende verhaal roept in eerste instantie associaties op met Roodkapje en De 

wolf en de zeven geitjes: allebei wolvenverhalen waarbij het met de opgeslokte mensen 

en dieren weliswaar anders afloopt, maar wel geruststellend goed, althans in de meest 

bekende versies.  

 

Vroeg in de morgen komt een muis een wolf tegen 

in het bos. De wolf eet de muis meteen vrolijk op. 

Eenmaal in de buik van de wolf ziet de muis een 

eend. Ze eten samen een ontbijtje. De eend heeft 

het gezellig gemaakt, met brood, jam en een 

tafelkleedje. De eend heeft het er prima naar zijn 

zin, hij heeft tenminste niet de zorg dat hij 

opgegeten zal worden. Muis en eend hebben het 

gezellig samen. Ze ontbijten en lunchen en later 

dansen ze erop los. Daar krijgt de wolf dan weer 

buikpijn van. De eend schreeuwt naar de wolf dat 

kaas, wijn en kaarsen goed helpen tegen buikpijn, 

waarop ze met alle verstrekte ingrediënten een 

feestmaal aanrichten.  

 

Er verschijnt een jager die het vuur opent op de wolf. De wolf rent weg, maar raakt 

verstrikt in de wortels van een eik. Muis en eend besluiten dat ze moeten strijden voor 

hun leven, je ziet ze dan ook door de mond van de wolf naar buiten vliegen. De jager 

schrikt ervan en verlaat het bos.  

Uit dankbaarheid dat ze zijn leven hebben gered vraagt de wolf wat hij voor eend en 

muis kan doen. Daar hoeven ze niet lang over na te denken, je ziet ze dan ook opnieuw 

feestvieren in de buik van de wolf. Waardoor de wolf, opnieuw met buikpijn- elke nacht 

naar de maan huilt: ’o wee, o wee!’.  

 

De verrassing zit aan het einde wanneer de dieren besluiten om terug te keren in de 

veilige buik van de wolf, voorzien van alles wat je nodig kunt hebben om het leven 

aangenaam te maken. Inclusief dansfestijnen, feestmalen met jacquet, feeststrikje en 

hoge hoed. De wolf krijgt zijn verdiende loon; eeuwige buikpijn, vandaar het nachtelijk 

gehuil naar de maan.  

 

Het boek is geschreven en geïllustreerd door auteur Mac Barnett en tekenaar Jon 

Klassen, een duo dat in Amerika zijn sporen verdiende (twee keer de Amerikaanse 

Calcedott-medal voor het mooiste prentenboek van het jaar), maar ook in Nederland 

(Klassen met zijn Hoedentrilogie, Bas en Daan graven een gat, en Driehoek).  
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De tekst van dit boek is van een achteloze vanzelfsprekendheid. Er is veel dialoog en 

humor; bijvoorbeeld als de eend de wolf als remedie tegen de buikpijn adviseert om een 

flink stuk kaas en een fijn kannetje wijn te verorberen. Waarna ze zich tegoed doen aan 

een feestmaaltijd met druiven, kip en wijn, aan een ellenlange tafel met kandelaars en 

kaarsen.  

 

 
Hoe eend en muis weer in die buik terecht komen had ik graag geïllustreerd gezien. 

Want hoewel dit einde zeker verrassend is, vraag ik me af of kinderen deze wending 

opmerken en hoe ze die waarderen.  

De illustraties hebben de hoofdrol in het verhaal. Ze zijn voornamelijk opgebouwd uit 

ingetogen bruin, grijs, zachtgroen en geeltinten. Het daglicht schijnt op de witte 

stammen en takken van de bomen. In de buik van de wolf is het donker, een sfeervol 

genuanceerd donkerbruin. Muis en eend contrasteren levendig met die donkere 

omgeving. Hier en daar zien we een kleurnuance van de oranje driehoeken in het 

tafelkleed en de gele accenten van de snavel. De kaas en het vlammetje van de kaars 

dragen bij aan de gezelligheid in de wolvenmaag. De kneuterigheid wordt nog verhoogd 

door een schilderijtje aan de muur en een platenspeler op een stoel. Illustrator Jon 

Klassen won in Nederland al twee Zilveren paletten voor zijn prentenboektrilogie over 

hoeden, en in dit boek toont hij zich opnieuw een meesterlijk visueel vertolker van een 

verhaal.  

De prent die als sfeermaker de kroon spant en die maakte dat ik hardop moest lachen is 

die waarop muis en eend als ridders ten strijde trekken. Met een vergiet en pan op het 

hoofd als helm, een hockeystick als lans en een tafelkleed als cape hoor je op de 

achtergrond bijna de klanken van de vroegere tv-ridderserie ‘Ivanhoe’.  

De wolf, de eend en de muis is een licht absurdistisch, sfeervol, grappig en verrassend 

boek, met prachtige en veelzeggende tekeningen in aardetinten. Ik ben heel benieuwd 

hoe kinderen hierop reageren.  

Dit boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een Zilveren Griffel in de 

categorie 0-6 jaar en door de Penseeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Prentenboeken. (AW) 
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Yvonne Jagtenberg Mijn wonderlijke oom (Rubinstein, 2018) 

 

‘Dit is mijn oom.’ Zo begint Mijn wonderlijke oom.  

Op de paginagrote illustratie fietst een man in een beige regenjas door een straat met 

een haspel op de bagagedrager. Achter hem rennen drie hondjes elkaar achterna. Als de 

ouders (in een grote slee) uitgaan, past de oom op de jongen en zijn hond Dali.  

Ze mogen van moeder geen kattenkwaad uithalen, niet rennen en geen indianenkreten 

slaken.  

 

Dat zegt de tekst. De illustratie voorspelt 

meteen al iets anders. De jongen - met 

indianentooi en bijl - leert zijn hond een 

kunstje, en oom zet alvast een stap in de 

richting van een draadstaal kuipstoel en een 

tafeltje met een karaf limonade en twee glazen. 

Op de volgende pagina rennen ze inderdaad 

kreten slakend door de tuin, oom met de stoel 

op zijn hoofd, de jongen zwaaiend met de bijl.  

Oom blijkt niet zo van oppassen te houden, 

maar wel, zo blijkt op de pagina’s die volgen, 

van het opvoeren van circusacts met een 

tuinslang als ‘reuze-rode-ratel-slang’, een 

visfontein, en de omgekeerde kuipstoel als 

dierentemmerskooi.  

Nergens wordt gewoon gelopen en een grasmat, een gevel of een raam kunnen opeens 

een bek of ogen krijgen. Acrobatische toeren zijn zijn specialiteit, zoals ook blijkt uit de 

verkeerschaos die ze veroorzaken. De straathonden van de eerste pagina fungeren als 

wilde dieren die getemd moeten worden en oom noemt het leven een groot circus. De 

moeder van de jongen noemt hem niet voor niks wonderlijk. Maar de jongen vindt hem 

heel gewoon. 
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Als kijker vraag je je even af waarom Jagtenberg tekent wat ze tekent: de fiets, de 

regenjas en hoed van oom, de kuipstoel, het hekwerk, de tuinslang, de cactus, de grote 

Amerikaanse auto’s en de hondjes. Al die ingrediënten komen rechtstreeks uit de 

filmklassieker Mon Oncle, zo blijkt uit het nawoord. Want Jagtenberg wilde met dit 

prentenboek een ode brengen aan de filmmaker Jacques Tati, die wereldberoemd werd 

met zijn films over monsieur Hulot.  

 

Een feest der herkenning voor wie de film gezien heeft. Dat zal niet opgaan voor de 

jonge lezers van dit prentenboek. Maar het thema is zo universeel en tijdloos dat er ook 

zonder die voorkennis veel te ontdekken valt op de geestige paginagrote illustraties. 

Leuk om op speurtocht te gaan door de prenten, de fantasie verder aan het werk te 

zetten en nieuwe trucs en acts te bedenken (met een kuipstoel, een haspel, of een 

tuinslang).  

Dit boek werd in 2019 bekroond met een Zilveren Penseel in de categorie 

Prentenboeken. (JK) 

 

Oliver Jeffers Die eland is van mij. Vert. Berd Ruttenberg (Hoogland & Van Klaveren, 
2018) 

 

Op de eerste pagina komt Wilfried een eland tegen 

 

Die had hij niet altijd al gehad.  

De eland was een poosje geleden bij hem  

gekomen, en toen wist Wilfred, 

hij WIST het gewoon,  

dat die eland van hem was. 

  

Hij doopt hem Manfred, hangt er een geel labeltje 

met die naam aan, en gaat op pad.  

Al gauw ontdekt hij dat Manfred zich wel houdt aan 

de door Winfried verzonnen regeltjes, maar niet 

altijd. 

Op een dag blijkt hij zelfs van iemand anders te zijn, 

een dametje, en Rodrigo te heten. 

Diep teleurgesteld trekt Wilfried het bos in en 

verdwaalt, en raakt verstrikt in zijn touw. 

Hij ligt erg lang ongelikkig te wezen, maar dan komt 

Manfred hem redden. Ze gaan verder, maar 

Winfried beseft: misschien is Manfred wel van 

helemaal niemand… 

De tekeningen zijn van Jeffers. Marcel staat vaak groot afgebeeld en is met een grove 

kwast met bruine verf op papier gezet. Wilfred is juist klein weergegeven en ziet er door 

zijn strikje bretels uit als een eigenwijs ventje. In de illustraties is de achtergrond soms 

wit, soms een berglandschap. De ene keer is dat een geschilderd tafereel, soms is het 

een bestaande illustratie of een met de computer bewerkte tekening. Een heel originele 

stijl. Desalnietemin werd Die eland is van mij in 2019 bekroond met een Zilveren 

Griffel (niet een Penseel) in de categorie 0-6. (HV) 
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Middenbouw 

Imme Dros Van twee ridders. Ills. Harrie Geelen (Gottmer, 2018) 

 

Een nieuw prentenboek van Imme Dros en Harrie Geelen.  

 

Er leefden lang geleden eens twee ridders. Een tweeling, in hetzelfde uur 

geboren. Ze woonden op een berg in een kasteel. Dat was hoe pap voor het 

slapengaan begon als hij een nieuw verhaal vertelde aan Luuk en Lars, die zelf 

een tweeling waren. 

 

Luuk en Lars spelen riddertje in de hut die papa voor hen gebouwd heeft in de 

kastanjeboom. Dan verandert alles.  

Lars, mama en papa gaan rijden in de nieuwe auto van papa. Luuk mag niet mee. Tante 

Tess ‘die geen verhalen kan bedenken’ past op hem. Lars, mama en papa krijgen een 

ongeluk. Ze zijn alle drie zwaar gewond. Luuk gaat bij Lars op bezoek met tante Tess, 

maar met haar erbij weet hij niets te zeggen als hij zijn broertje ziet,  

 

nog witter dan het bed met slangen in zijn neus, zijn mond, zijn arm en rare 

apparaten om hem heen.  

 

Weer thuis, besluit hij in zijn eentje terug te gaan met de bus. 

Hij vertelt Lars zelf de ridderverhalen van papa en valt tegen Lars aan in slaap. Hij 

droomt van ridders die vechten met echte draken. Dan gaat het alarm af. De dokters 

komen aanrennen. Gelukkig komt alles goed.  

 

Nu wonen ze weer in hun eigen huis. Mama en Lars zijn beter. Papa kan al korte 

stukjes lopen zonder krukken. En elke avond voor het slapengaan vertelt hij net 

als vroeger Luuk en Lars een nieuw verhaal dat altijd zo begint. Er leefden lang 

geleden eens twee ridders… 

 

Zoals in alle prentenboeken van Dros en Geelen vertellen de prenten een eigen verhaal 

en daarmee verdiepen ze de tekst. De prenten zijn geschilderd als een filmrol met aan de 

boven- en onderzijde een rand met perforaties. Zo is het mogelijk om verschillende 

verhalen te vertellen: een centraal verhaal en een verhaal in de perforatieranden.  
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Op de eerste pagina wordt meteen al duidelijk dat het ridderverhaal en het spel van 

Luuk en Lars met elkaar verbonden zijn. De tweeling-ridders staan afgebeeld met 

schilden gemaakt van luciferdoosjes en op de perforatieranden is speelgoed geschilderd 

(waar Luuk en Lars vast niet meer naar omkijken nu ze iedere dag riddertje spelen).  

Als de nieuwe auto komt, wordt die volop in beeld gebracht en verdwijnen de ridders 

naar de onder- en bovenrand. Op de pagina waar duidelijk wordt dat Luuk niet mee mag 

in de auto omdat hij een bal door de ruit schiet, zien we hem op de hoofdafbeelding in 

de huiskamer voetballen, terwijl op de perforatieranden voetballers te zien zijn die de 

meest geweldige acties uitvoeren. Er worden afgedrukte wijzende handjes in 

verschillende kleuren gebruikt om de beweging in deze prent te verduidelijken, wat een 

grappig effect geeft.  

 Als Lars weg is, slaat de verveling toe. Eerst zien 

we Luuk nog op zijn paard, in de perforatieranden 

pakjes sap met een rietje. Nadat het telefoontje over 

het ongeluk is gekomen, zit Lars aan tafel en op de 

bank met zijn ridderhelm op zijn hoofd. In de 

perforatieranden zien we het ridderkasteel op een 

kleurrijke berg langzaam verdwijnen. De wereld 

wordt leeg en stil zonder Luuk en Lars voelt zich 

ontheemd. Hij droomt alleen nog van ridders. Op 

één van de prenten zit Luuk aan tafel met zijn 

ridderspullen in een hoek en in de perforatieranden 

de kleren die mee moeten naar het ziekenhuis voor 

Lars. En op de perforatieranden op de prenten over 

het ziekenhuis zien we pillen, trosjes druiven. Op 

de hoofdafbeelding een bosje bloemen van tante 

Tess die totaal misplaatst zijn, of misschien toch 

vooruitwijzen naar een goede afloop. Als Luuk in zijn eentje naar Lars gaat, zien we in 

de randen twee moedige ridders. En als Luuk de verhalen van papa vertelt aan Lars, 

zien we in de randen echte jongetjes-ridderverhalen verschijnen met veel oneliners. Het 
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is een zwaar gevecht, maar de draken worden verslagen. Lars wordt beter en de laatste 

prent is dan ook gelijk aan de eerste inclusief een wijzend handje dat aangeeft dat dit 

verhaal altijd verder zal gaan.  

Het zoveelste prachtige prentenboek van Dros en Geelen over magie en 

verbeeldingskracht, over liefde en moed, over verlangen. Met een gelaagdheid die voor 

eindeloos kijken en bladeren zorgt. Voor alle jongetjes die al lang weten dat ridders 

draken kunnen verslaan..  

Dit boek werd in 2019 bekroond met een Zilveren Penseel in de categorie 

Prentenboeken. (EK) 

 

Vojtěch Mašek De pittige pruim die een pop werd. Ills. Chrudoš Valoušek. Vert. 
Edgar de Bruin (Boycott, 2018). 

 

Wat een boek! Uitgeverij Boycott, nieuwe ster aan het uitgeversfirmament, laat weten 

zich te specialiseren in ‘bijzonder geïllustreerde kinderboeken’. Bijzonder geïllustreerd 

is dit boek zeker. Volgens de uitgevers is het een ‘graphic novel’ voor kinderen. De 

tekeningen hebben inderdaad iets weg van een stripboek. Het leent zich zowel voor 

kinderen als voor volwassenen.  

 

De vormgeving door Valoušek trekt als eerste de 

aandacht, door zijn grootte – 34,5 bij 35,5 cm – 

maar vooral door de vormgeving: veel 

zwartomrande paginagrote linosneden in de felle, 

contrasterende kleuren rose, groen, geel en blauw 

of een mengeling daarvan. Het is niet alleen 

letterlijk groot, maar ook dik, het bevat twintig 

hoofdstukken met 91 pagina’s lang kijk- en 

leesplezier. De stijl is Oost-Europees; menig 

prentenboek uit Tsjechië ademt dezelfde kleurrijke 

sfeer, dicht aanleunend tegen de volkskunst.  

De uitzonderlijke vormgeving, maar ook de 

bijzondere tekst zullen de redenen zijn waarom dit 

boek in februari 2019 de Bologna Ragazzi Award 

heeft gewonnen. Die bekroning is een van de meest 

prestigieuze internationale onderscheidingen voor geïllustreerde kinderboeken.  

De vertaling door de gelauwerde Edgar de Bruin mag er ook zijn; getuige bijvoorbeeld 

zinnen als:  

en 

 

Je zit de hele tijd de boel bij elkaar te jokken, 

en 

 

dus liet ik de pop achtergelaten in mijn werkplaats en ging ik bij moeder de 

vrouw een karbonaadje met aardappelen eten. 

 

Edgar de Bruin is sinds eind jaren tachtig actief als vertaler van Tsjechische literatuur in 

het Nederlands en heeft inmiddels ruim veertig werken vertaald. In 2006 kreeg hij voor 

zijn vertaling Spoelen met teerzeep van Jáchym Topol de Aleida Schot-prijs. In 2007 
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werd hij door de Tsjechische Schrijvers Vereniging onderscheiden met de Premia 

Bohemica Prijs voor zijn verdiensten voor de Tsjechische literatuur. In 2015 ontving hij 

de Vertaalprijs van het Nederlands Letterenfonds en in 2017 de Jiří Theiner-prijs.  

 

De vertelling laat zien waar verbeeldingskracht toe in staat is. Schoolzieke Peter 

struikelt over een houtblok. Het hele verhaal draait verder om dat houtblok, dat eigenlijk 

een pop is. Wat het allemaal heeft meegemaakt is verbeeld in 91 pagina’s vol bizarre en 

grappige gebeurtenissen. Hoewel het houtblok duidelijk af en toe een loopje neemt met 

de werkelijkheid, is Peter tamelijk goedgelovig. Toch heeft diezelfde Peter af en toe zijn 

twijfels, dan vindt hij dat het verhaal van houtblok ‘een rommeltje’ is. Maar het 

houtblok is goedgebekt en weer zich overal onderuit te draaien:  

 

’Eerst was ik een pit’.  

 

Peter:  

 

’Wat voor pit?’  

 

Houtblok:  

 

‘Een pruimenpit.’  

 

Peter:  

 

’En was je meteen een pit?’  

 

Houtblok:  

 

‘wat is dat nou weer voor een vraag?’  

’Nou, was je daarvoor bijvoorbeeld niet een pruim?’  

‘Nee. Het idee al’.  

 

Peter houdt vol:  

 

’Een pruim met daarin die pit?’  

‘Welnee, ik was een bijzondere pit, een pit op zich. Dat soort pitten is vreselijk 

zeldzaam, het zijn toverpitten en ze kunnen praten’.  

 

Praten kun je inderdaad wel, dacht Peter.  

Verderop in het boek, als Peter het verhaal van de bewaker met de knuppel niet meer 

gelooft, zegt hij: 

 

’Waarom willen ze jou ontvoeren? Je bent toch geen president, je bent ook geen 

pop, je bent maar een houtblok, en je zit de hele tijd de boel bij elkaar te 

jokken!’.  

 

Houtblok: 

 

‘Je zit zelf te jokken’ 
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‘Waarover dan?’ 

  

vraagt Peter.  

 

‘Nou, dat je keelpijn hebt, en een nare hoest. Zodat je vandaag niet naar school 

hoeft, omdat je bang bent voor rekenen.’  

‘Dat is helemaal niet waar! En dan nog, wat heb jij daarmee te maken, jij…jij 

stuk hout!’. 

 

We zien achtereenvolgens hoe een pruim eerst een pit wordt, dan een boom, een 

houtblok en ten lange leste een sprekende pop. Voor het zover is wordt hij belaagd door 

een knaagkever, in de bek genomen door een harige hond en in de lucht gegooid door 

meisje Loesje. De vader van Loesje maakt een pop van haar. Maar de pop ontsnapt uit 

Loesjes’ huis en ontmoet een rode kater, die denkt dat de pop een robot is. Hij komt 

terecht in een kinderwagen naast een grote roze baby met een ingebouwd mechaniek, en 

wordt onder de hoede genomen van twee spelende meisjes.  

 

Heerlijk zoals fantasie en werkelijkheid voortdurend door elkaar heen lopen: een baby 

die met een diepe, ernstige stem vertelt dat ze al twintig jaar oud is. Niet alleen 

hoofdpersoon Peter vindt dat ingewikkeld, ook het houtblok zelf zegt het knap 

verwarrend te vinden: een baby die zogenaamd alleen via een mechaniekje kan praten, 

maar in werkelijkheid praat als een volwassene. Baby vertelt houtblok dat de vader van 

de meisjes minister is. Als houtblok opnieuw aan het praten slaat, plakt de minister-

vader – ‘papa stropdas’- houtbloks mond dicht en stopt hem in zijn aktetas. Omringd 

door een stuk of tien mannen zegt hij tegen de mannen dat houtblok de ideale 

presidentskandidaat is – omdat een president een marionet hoort te zijn.  

 

‘Maar wel een president die niks zegt, anderen moeten in zijn plaats praten.’  

 

Als de mannen pauzeren, maakt houtblok een praatje met een bewaker, die hem wil 

ontvoeren voor losgeld en daarom een klap met zijn knuppel geeft. Als tenslotte de pop 

al zijn lichaamsdelen afgehakt worden en men denkt dat het enige van waarde aan hem 

is dat hij kan praten, weigert pop zelfs dat te doen. Waardoor er niet veel meer van hem 

overschiet dan een houtblok.  

Bijna aan het einde van het boek gaan we weer terug naar het begin: waar houtblok toch 

echt gewoon een houtblok blijkt te zijn. Die vervolgens door de conciërge van Peters 

school weer tot pop wordt getransformeerd, die dan de school op eigen houtje verlaat en 

zich tot slot weer bij Peter voegt.  

De toon van het boek is absurdistisch; zo wordt het houtblok in stukken gezaagd, 

waardoor er tien verschillende ‘ikken’ ontstaan. De tien ikken kibbelen en lachen met 

elkaar en troosten elkaar. Alle ikken liggen in de laadbak van een auto, en de bovenste 

valt eruit.  

 

‘De hoeveelste ik was jij?’  

 

vraagt Peter.  

 

‘Ik was ik’  
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antwoordt het houtblok.  

 

‘Ja, maar de eerste, de tweede of de derde ik? Of de tiende?’.  

’Dat weet ik niet. Ik was gewoon ik’.  

 

Het boek is gespeend van allerlei zogenaamde kinderlijke lievigheid, want er wordt 

gegooid, geslingerd, beledigd en geknuppeld dat het een aard heeft. Men heeft niet altijd 

het beste met elkaar voor, er zijn agressieve meisjes, ontvoerders, profiteurs, 

‘gemeneriken’, dieven en moordenaars in het spel. Zonder pardon worden vingers, 

benen en een hoofd afgehakt. Dat maakt het verhaal tot een soort kluchtige rollercoaster 

van gebeurtenissen die het de moeite waard maken om het steeds opnieuw te lezen. Je 

verveelt je geen moment, integendeel, in een ademloze opeenvolging van grappige en – 

bijna, maar net niet helemaal- ongeloofwaardige acties volgen de gebeurtenissen elkaar 

op.  

 

 
 

Alles bij elkaar hebben we hier een prachtig boek, zeer de moeite waard om zowel door 

oudere kinderen, vanaf een jaar of zeven, als door volwassenen uit voorgelezen of 

alleen bekeken te worden. In ieder geval een boek waarin onvermijdelijk je gevoel voor 

humor en fantasie geprikkeld worden.: 

Dit boek werd in 2019 bekroond met een Zilveren Penseel in de categorie 

Geïllustreerde kinderboeken. (AW) 

 

Edward van de Vendel Vosje. Ills. Marije Tolman (Querido, 2018) 

 

Vosje is een zeldzaam boek. Nooit eerder zag ik een prentenboek met als basis 

ingetogen natuurfoto’s van de bossen en duinen van Den Haag (achtertuin van de 

illustrator), Wassenaar, Katwijk en Langevelderslag, Texel, Vlieland en Terschelling. 

Op de foto’s zijn tekeningen toegevoegd. Met bewonderenswaardige vaardigheid past 
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Marije Tolman hier drie technieken toe: een combinatie van fotografie, risoprint en 

pentekeningen.  

 

 In een interview met haar door Janneke 

Siebelink beweert de illustrator haar hele ziel 

en zaligheid in de tekeningen te hebben 

gestoken. Dat is zichtbaar.  

De tekst van Edward van de Vendel is 

ingetogen, origineel en grappig: ‘er steekt de 

hele tijd een vossenbroerpootje in zijn oor’. 

Of: ‘de maan is een zon die slaapt’, ‘de zon 

hangt te gapen in de lucht’ en ‘er wolkt een 

gelukkige geur in zijn snuit’.  

De tekst gaat over een klein nieuwsgierig 

vosje dat twee paarse vlinders ziet en ze 

achternagaat. Tijdens die achtervolging 

maakt hij een sprong van een duinpan en 

komt ongelukkig ten val. Hij raakt in een 

soort diepe slaap en droomt over zijn prille 

leven. Het is eerst een fijne droom waar het 

gaat zie je over elkaar heen buitelende broertjes en zusjes en alles wat erbij hoort als je 

als klein vosje de wereld verkent. Maar wie goed oplet, ziet dat het in de dierenwereld 

nog steeds eten of gegeten worden is, en als het koud is moet je van je moeder leren hoe 

je in je staart moet schuilen. Bovendien zit je voordat je het weet met je hoofd vast in 

een glazen pot. Gelukkig komt er een in het verhaal een mensenkind tevoorschijn die 

hem uit de penarie helpt. 

Voelbaar dreigend is ook het grote onbekende hert, zeker wanneer het vosje het waagt 

om – ‘sjlurp’- druppels weg te likken van de snuit van het hert. Na de eerste 

kennismaking met het mensenkind waarin die het kopje van vosje bevrijdt duikt dat 

mensenkind opnieuw op, met hetzelfde kleur haar als het vosje. Het fietst rond in de 

droom, en vindt het vosje voor dood in de duinpan. Even denk je dat het slecht afloopt 

met Vosje, als alle dieren, dus inclusief vogels, in een prachtige processie met de 

hoofden naar beneden achter het mensenkind aan lopen. Maar redding is nabij; het 

jongetje zorgt ervoor dat Vosje terugkeert naar zijn familie.  

 

Het is een fantastisch boek om naar te kijken en te luisteren. Marije Tolman heeft dan 

ook een enorme reputatie met vele boeken, prijzen en exposities over de hele wereld 

(o.a. De boomhut, samen met haar vader). Zij tekende de prachtige, subtiele 

afbeeldingen van het vosje in fluoriserend oranje over de foto’s heen. Omdat de foto-

achtergrond in één kleur is gehouden, gaat alle aandacht naar Vosje.  

Bijzonder is dat de eerste pagina’s een woordenloze introductie op het verhaal zijn. Na 

Vosjes’ val komt de droom, weergegeven door de zandkleurige achtergronden en 

ingetekend met krijt en waterverf. Doordat deze achtergrond afwijkt van de duinfoto’s 

wordt duidelijk wanneer Vosje droomt, en wanneer het over de werkelijkheid gaat. Aan 

het einde van het verhaal komen de duinfoto’s weer terug, waarbij het jongetje Vosje 

redt.  
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De tekst van van de Vendel valt naadloos samen met de schitterende illustraties. Nadat 

de beelden laten zien hoe Vosje de wereld ontdekt, bevinden we ons in Vosjes’ hoofd. 

Vosje toont een kinderlijke manier van nieuwsgierigheid waar we graag in meegaan; 

wie wil er nu niet achter twee paarse vlinders aan? Bij het zien van een nest jonge 

vosjes met een moedervos lijkt beeld en tekst één:  

 

Vosje denkt alleen maar aan mama en melk en melk en mama en mmmmmm 

 

Er zitten onverwachte wendingen in: 

 

Vospapa komt binnen met een muis in zijn bek. Die muis ruikt naar - maakt niet 

uit waar die naar ruikt, want vosbroertje heeft hem al gepakt.  

 

Of aan het einde:  

 

… want alles is goed. Of nee, hoho, wacht eens: er zijn toch geen vlinders hè? 

Want daar holt Vosje echt nooit meer achteraan! Ja, Vosje, die zijn er wel. Maar 

geen paarse. 

 

Van de Vendel laat ons meeleven met wat een jong vosje meemaakt, hoe je van je vader 

en moeder leert om bramen en bessen met je lippen te plukken en hoe je bovenop een 

worm duikt. 

 

Maar het allermoeilijkst is hoe je ritselmuizen vangt. 

 

Als Vosje voor het eerst naar buiten gaat, maakt hij kennis met de maan.  

 

Hij knijpt zijn ogen dicht, tot het licht van de maan niet meer prikt.  
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Opvallend aan de tekst van dit boek is dat je weliswaar te horen krijgt wat er omgaat in 

het hoofd en de omgeving van een jong vosje, maar dat het wel een vosje blijft. Met alle 

levensgevaarlijke dingen die erbij horen, zoals een doodsmak maken, met je hoofd 

vastzitten in een glazen pot, grote roofvogels die je op kunnen eten en ‘een wereld die 

boos op je is’. Wanneer Vosje een jongetje met een bal en ‘een groot oog’ (fototoestel) 

ziet, lezen we:  

 

Maar vosjes blijven natuurlijk vosjes, dus plast hij nog even op de bal voor hij 

wegrent. 

 

Het meest opmerkelijke in de tekst is dat de schrijver je op een onopvallende manier 

samen met het vosje uit zijn lichaam ziet treden. Het lijkt welhaast een transcendente 

spirituele ervaring. Als het vosje knock-out op de grond ligt  

 

ziet hij zichzelf liggen. Dat is gek, want dat kan eigenlijk niet. Vosje ziet Vosje 

liggen. Vosje denkt: Hoe is het afgelopen met dat Vosje?’  

 

Als gelauwerd kinderboekenschrijver en dichter kreeg Edward van de Vendel een 

Zilveren Griffel en twee gouden klapzoenen. Ook dit keer treft hij de toon geweldig; 

spaarzaam met woorden als het moet, dromerig en speels waar het kan, en noodzakelijk 

waar mogelijk om de kijker te helpen de tekeningen te interpreteren. Als lezer beleef je 

voortdurend iets anders: woordloze bladzijden om zelf je verhaal te maken en teksten 

die bekoren om hun spontaniteit en echtheid, geschreven vanuit Vosje.  

Kortom, een heerlijk boek, geschreven voor jonge lezers vanaf 3 jaar, - want veel dieren 

en een herkenbaar verhaal-, maar ook voor oudere lezers, die kunnen genieten van de 

omgeving, het innemende verhaal en de afwisselende sferen die dit boek biedt.  

Dit boek werd in 2019 bekroond met een Zilveren Griffel in de categorie 6-9 en een 

Ziveren Penseel in de categorie Geïllustreerde kinderboeken. (AW) 

 

Dolf Verroen Droomopa. Ills. Charlotte Dematons (Leopold, 2018) 

 

Droomopa opent met een inkijkje in de keuken van de opa van de verteller, een jongen 

van een jaar of acht. Opa (kalend, brilletje) zit aan de keukentafel in een jaren-dertig 

huis met tegeltjes, glas-in-lood en handdoekenrek. Hij maakt een kruiswoordpuzzel. De 

jongen (met jeans en coole rode pet) logeert bij zijn opa en oma omdat zijn vader en 

moeder een week weg zijn. Meteen in de tweede zin wordt al duidelijk waar het verhaal 

om draait: 

 

Ik ben bang dat ik teveel ben, dat ik in de weg loop, want vannacht is mijn opa 

gestorven. ‘Zomaar’, zegt mijn oma. ‘Hij porde me wakker, keek me aan en was 

dood.’ 

 

Vanaf dat moment ontvouwt het boek zich in twee verschillende scenario’s. 

Beurtelings wordt op een dubbele pagina steeds iets meer verteld over de dood van opa, 

en vervolgens over de dromen van opa. 

De eerste reeks vertelt het verhaal van opa die dood op bed ligt (hij lijkt te lachen), de 

komst van de begrafenisondernemers, het vervoer van opa, de verwarring van oma die 

niet huilt, het verdriet van zijn mama, het gesprek met zijn vriend Omar over de vraag 



Titellijst bij hoofdstuk 4 van Verborgen talenten 

15 van 74 

of opa nu wel of niet naar de hemel gaat, en de crematie waar de jongen niet naar toe 

wil, maar zijn vriend Omar wel. Daarbij staat links steeds kort de tekst en rechts een 

tekening in zwart-wit die een scene belicht. Dat alles wordt mooi verteld vanuit het 

perspectief van de jongen. 

Als hij ziet dat zijn opa wordt weggevoerd staat er: 

 

Opa in een zeildook, alsof hij een ding is. 

Het is gemeen, 

Hij is dood. 

Alsof dat niet genoeg is. 

 

En het gesprek met Omar (die zegt dat Allah alleen van de moslims is) 

‘Dus van Allah mag mijn opa niet in de hemel komen?’ vraag ik kwaad. Omar wacht 

even. 

Ik denk dat hij me niet wil kwetsen. 

‘Hij moet misschien een andere deur door, zegt hij voorzichtig’. 

De moeder van Omar maakt lekkere hapjes, Want als je verdriet hebt moet je volgens 

haar lekker eten, dat helpt.  

 

Bij de dromen van opa staat links steeds kort de tekst 

daaronder en daarnaast een tekening in kleur. In zijn 

dromen vliegt opa boven een flat van 400 verdiepingen in 

New York, voelt hij een scheet aankomen in een deftig 

gezelschap, is hij een duif of vliegt hij door een blauwe 

ruimte.  

De jongen begint te vergeten hoe zijn opa eruit zag, totdat 

hij droomt van opa in een ballon.  

 

Hij zwaaide en lachte naar me. 

In zijn ogen zag ik dat hij blij en gelukkig was. 

Nu weet ik weer hoe hij eruit ziet. 

 

Het verhaal over de ervaringen van de jongen met de 

dood van opa en de reacties van de volwassenen (die hem een beetje weg willen houden 

van de dood) vind ik meer geslaagd dan de dromen van opa die – excusez le mot – een 

beetje uit de lucht komen vallen. Al is het mooi om te zien hoe Dematons de twee 

soorten verhalen heel verschillend illustreert.  

In elke klas dient zich wel een moment aan om verdrietige ervaringen en bijzondere 

herinneringen uit te wisselen.  

Dit boek kreeg een Zilveren Griffel in de categorie zes tot negen jaar. (JK) 

 

 

Bovenbouw 

Jef Aerts De blauwe vleugels (Querido, 2018) 

 

Josh en Jadran zijn broers. Jadran is zestien, vier jaar ouder dan Josh, maar Josh is 

Jaran’s beschermengel. Hun vader en moeder waren beiden acteurs, maar een aantal 
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jaren daarvoor is hun vader vertrokken en tot voor kort leefden ze alleen met hun 

moeder. Pas geleden zijn Murad en zijn dochter Yasmin bij hen ingetrokken waardoor 

het huis heel vol is en Josh en Jadran op twee matrassen op de kamer van Josh slapen. 

Jadran is anders dan anderen en als hij zich eenmaal iets in zijn hoofd heeft gehaald, is 

hij daar moeilijk vanaf te brengen, ‘soms een wildeman, soms een opgewonden kleuter’. 

Als ze in het bos een jonge kraanvogel vinden, is Jadran vastbesloten die mee naar huis 

te nemen. Hij noemt hem Spriet. En als Spriet opgroeit, moet hij natuurlijk leren 

vliegen. De grote blauwe vleugels die deel uitmaken van het musicalkostuum dat hun 

moeder ooit droeg in de musical De blauwe engel, liggen in de kelder. Die zullen Spriet 

vast helpen vliegen.  

 

Het was een raar gezicht: mijn boomlange broer met die sierlijke vleugels. Maar 

op de een of andere manier stonden ze hem wel, vond ik. De gespen aan het 

uiteinde bond ik om zijn polsen. Zo kon Jadran ook echt flapperen als hij zijn 

armen op en neer bewoog. En dat deed hij. De vleugels sloegen metersbreed in 

het rond. 

 

Maar als er tijdens de vlieglessen een ongeluk gebeurt 

met Josh, wordt alles anders. Kan Jadran niet beter 

ergens anders gaan wonen, ‘in een warme leefgroep 

waar hij goed in past. We hebben gespecialiseerd 

personeel en alle zorg die hij nodig heeft’? Jadran 

neemt het heft in eigen hand en doet iedereen versteld 

staan. Met de tractor van de zorgboerderij trekken 

Jadran, Josh en Spriet de wijde wereld in. Josh ontdekt 

hoe schuldig Jadran zich voelt over het ongeluk, maar 

ook over de scheiding van hun ouders.  

 

‘Het is allemaal mijn schuld, hè?’ prevelde hij. ‘Het 

is altijd mijn schuld.’  

‘Wat is jouw schuld?’ Mama schoof een vleugel achter 

zijn rug. Jadran begon te huilen. Het was een 

opeenvolging van eindeloze snikken.  

‘Papa was boos. Hij wilde naar Rusland,’ zei hij. ‘Dat was jullie droom, hè? 

Overal optreden. Over de hele wereld. Maar toen… ’ ‘kwam jij?’ vroeg mama. 

‘Ja,’ snikte Jadran. ‘Toen kwam ik.’ Mama drukte haar voorhoofd tegen het 

zijne. Ze fluisterde: ‘En jij bent het mooiste geschenk dat ik ooit heb gekregen.’   

  

In zijn nawoord vertelt Jef Aerts dat De blauwe vleugels een verhaal is over familie, 

vriendschap en het verlangen naar een warm nest, maar het gaat over veel meer. Jef 

Aerts laat zijn lezers in dit prachtige liefdevolle boek zien dat niets definitief is, dat er 

altijd weer een nieuw begin is. Het is een jeugdboek dat ook voor volwassenen veel kan 

betekenen. Dit boek is heel geschikt om voor te lezen en om in de klas in gesprek te 

gaan over vragen als wat het betekent om broers te zijn, hoe het voelt wanneer het gezin 

waar je deel van uitmaakt, verandert of hoe we in een maatschappij waarin iedereen van 

elkaar verschilt, samen kunnen leven.  

Dit boek werd in 2019 bekroond met een Zilveren Griffel in de categorie 9-12. (EK) 
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Arend van Dam De reis van Syntax Bosselman. Ills. Alex de Wolf (Van Holkema & 
Warendorf, 2018) 

 

Arend van Dam debuteerde in 1989 als kinderboekenauteur en schreef een groot aantal 

boeken met korte verhalen, zoals o.m. Lang geleden. Die korte verhalen-structuur komt 

ook in De reis van Syntax Bosselman voor in de uitwerking van de ondertitel Verhalen 

over de slavernij. Die verhalen uit de Nederlandse slavernijgeschiedenis vormen één 

verhaallijn in het boek. Een tweede verhaallijn gaat over een groep inwoners van 

Suriname die in 1883 naar Amsterdam gehaald wordt voor de International Koloniale en 

Uitvoertentoonstelling op het Museumplein in Amsterdam. Een derde lijn doet verslag 

van zijn poging greep te krijgen op het Nederlandse aandeel in de slavernij, een verslag 

van de zoektocht naar bronnen, eigenlijk zoals hij het 

zelf noemde zijn reis door de tijd.  

In het ‘Woord Vooraf’ worden die drie verhaallijnen 

geïntroduceerd met leesadviezen. Gewoon van het 

begin tot het eind lezen of alleen eerst de verhaallijn 

1883, dan de verhaallijn geschiedenisverhalen en tot 

slot de verhaallijn over het ontstaan van het boek. Je 

kunt dus de verhaallijnen afzonderlijk van elkaar 

lezen. Maar Van Dam zou Van Dam niet zijn als hij 

bij de wisseling van de hoofdstukken uit de drie 

verhaallijnen toch niet zorgt voor goede overgangen 

door steeds toch weer een beetje vooruit te lopen op 

wat er komen gaat. 

 

De verhalen over de Nederlandse 

slavernijgeschiedenis: 

• 1863 Feest op schoenen in Paramaribo (afschaffing slavernij) 

• 1590 De Houtman en de Houtman in Portugal (als spionnen) 

• 1595 De Compagnie van Verre (de eerste reis naar Indië) 

• 1621 Oprichting van de WIC 

• 1624 Een smet op mijn blazoen (Coen in Indië) 

• 1637-1644 Mijn zeven tropenjaren (Johan Maurits in Brazilië) 

• 1652 Kaap de Goede Hoop (Jan van Riebeeck) 

• 1667 Vrede van Breda (ruil Nieuw-Amsterdam – Suriname) 

• 1734 Jan Dekker, een blanke slaaf (Noord-Afrika) 

• 1795 Tula en de opstand (van slaven op Curaçao) 

• 1837 Kwasi en Kwame, twee Ghanese prinsen 

• 1873 Onder contract (contractarbeiders uit India). 

 

Aan de hand van deze korte verhalen probeert Van Dam de lezers duidelijk te maken 

waarom mensen tot slaaf gemaakt zijn en welke rol Nederland gespeeld heeft in de 

slavernij. Soms komen personen uit die tijd zelf aan het woord, zoals Coen en de 

schilder Eckhout 

 

De tweede verhaallijn gaat over een gemêleerde groep inwoners van Suriname, die 

bereid is om naar Nederland te reizen om daar een half jaar lang een stand te gaan 

bemannen op de Internationale Koloniale en Uitvoertentoonstelling in Amsterdam met 
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boven de ingang van hun tent het bord Surinaamsche inboorlingen. Alle onderdelen van 

deze verhaallijn beginnen met het jaartal 1883. De werving in Suriname, de reis met het 

schip Afrique, aankomst in Amsterdam (waar hun bagage verzorgd wordt door blanke 

mannen), de contacten met andere groepen als het gamelanorkest uit Nederlands-Indië 

en mensen uit Brazilië en Transvaal, hoe er over hen geschreven wordt in kranten en 

brochures, waarom er slaven uit Afrika naar Suriname moesten komen, de opstand van 

de Marrons en het verhaal van Elisabeth de contractarbeider uit India en tot slot de 

terugreis. 

 

Verwoed probeert Van Dam in het 1883-verhaal de worsteling van zowel de leider 

Syntax als de dertien-jarige Kodjo met de twee werelden wit en zwart én met het 

fenomeen slavernij te analyseren. Daarbij zoekt hij ook heel bewust naar verbindingen 

met de geschiedenisverhalen. Nederlanders zijn volgens Syntax de onderdrukkers die de 

mooie gebouwen, die ze in Amsterdam zien, betaald hebben met geld dat verdiend is 

met de slavenhandel. De vreedzame (?) leefsituatie tussen bevolkingsgroepen in 

Suriname wordt afgezet tegen de discriminerende leefwijze in Nederland in 1883. Een 

meisje uit het gamelanorkest vertelt Syntax over de situatie in Indië:  

 

Die man (Coen) is niet onze held. Die man is de held van de Nederlanders. Zij 

zien in hem een voorbeeld. Wij zien in hem een wrede roofzuchtige man.  

 

Ook vertelt ze de geschiedenis van de strijd in Atjeh. De journalist uit Brazilië vertelt 

over Johan Maurits van Nassau en de slavernij in Brazilië. 

 

De derde verhaallijn, Van Dams reis door de tijd, maakt iets duidelijk over wie hem 

geholpen heeft en waar hij gegevens kon vinden. Mede door die derde verhaallijn, die 

uniek is voor een kinderboek, kende de jury van de Beckmanprijs De reis van Syntax 

Bosselman de prijs voor 2018 toe: ‘De jury is zeer onder de indruk van dit uitstekend 

geschreven boek over een urgente en actuele zwarte bladzijde uit onze geschiedenis. De 

auteur stelt zich kwetsbaar op door zijn aanpak en werkwijze te problematiseren, en dat 

draagt bij aan de kracht van zijn boodschap.’  

De vraag of Van Dam niet te veel een verhaal heeft geschreven dat qua woordkeuze 

gebaseerd is op hedendaagse oordelen - om met de historicus Wesseling te spreken: als 

rechter vanuit het heden het verleden beoordelend -, die vraag wordt in het juryrapport 

niet gesteld. Ten onrechte. In jeugdboeken als dit verhaal moet duidelijk worden dat in 

het verleden andere opvattingen, andere ideeën en andere gebruiken bestonden, andere 

dan de hedendaagse. 

 

Sterk in het boek is dat een groot aantal episodes uit de (slavernij)geschiedenis de revue 

passeert in de vorm van korte verhalen op de manier zoals we die Van Dam kennen. 

Ook de verhaallijn over de Surinamers is een mooie vondst en levert een boeiend 

verhaal op.  

De 1883-verhaallijn is voorbeeldig geïllustreerd. En Alex de Wolf tekende bij de 

hoofdstukken over de slavernijverhaallijn grote, sombere tekeningen. En steeds zijn er 

kaarten om het verhaal te kunnen plaatsen. 

Wat stoort is dat Van Dam in dat verhaal al zijn kennis van het (slavernij)verleden kwijt 

wilde en daarmee Syntax (60 jaar), Kodjo (13 jaar!) en het Indische meisje Amansa 
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uitspraken in de mond ‘schrijft’, waarvan je je afvraagt hoe komen ze daar nu aan? Hoe 

kunnen zij dat nu weten?! 

 

De lezer blijft met een aantal detailvragen achter die bij een herdruk van het boek 

mogelijk opgelost kunnen worden. In hoeverre was Suriname in 1883 een land en zagen 

de mensen in Suriname elkaar als ‘landgenoten’? Waarom ging de eerste reis naar Indië 

(zonder toelichting) naar het ‘eiland Soerabaja’? Waarom wordt zonder toelichting op 

de kaart op blz. 156 Schiedam vermeld? Omdat Jan van Riebeeck daar vanaf zijn derde 

jaar woonde? Waarom ligt Willemstad op de kaart midden op Curaçao zonder 

verbinding met zee? En waarom heet Chatham op de kaart ‘Chatam’. Qua beeldvorming 

is het heel merkwaardig dat op de kaarten de huidige grenzen van Suriname en Brazilië 

ingetekend zijn waardoor het overzeese rijk van Nederland in de 17e eeuw beduidend 

groter lijkt dan in werkelijkheid: 

 

 
De kaart uit het boek                     De mogelijke, werkelijke situatie  

   

Als kinderboek is het - vooral ook door de opzet maar ook in omvang - een boek voor 

12+. Menige volwassene zal echter ook met belangstelling kennisnemen van dit boek. 

Dit boek werd in 2019 bekroond met een Zilveren Griffel in de categorie Informatief. 

(CK) 

 

Gideon Samsom Zeb. Ills. Joren Joshua (Leopold, 2018) 

 

Zeb. (met puntje) heet eigenlijk Ariane. Ariane, een zebra, komt als nieuweling in de 

klas van juf Cato, die haar Zeb noemt en blijft noemen. Ze krijgt een plaats achterin de 

klas, naast Imara. Dat gaat letterlijk niet zonder slag of stoot, want haar motoriek past 

niet helemaal tussen de tafeltjes en een etui dat ze per ongeluk van een tafeltje veegt wil 

ze best oprapen, ‘maar met je hoeven is dat natuurlijk hartstikke moeilijk’.  

In de pauze speelt ze tikkertje en verstoppertje met Imara, tot ze plotseling is 

verdwenen. Ze komt te laat weer in de klas, met een bek vol blaadjes. 
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‘Geen kauwgum in de klas,’ zei juf Cato. 

 

Zeb. bestaat uit elf verhalen over kinderen uit de klas van juf Cato. Na Imara volgt 

Ozzie, die een goede grap wil gaan kopen in de grappenwinkel om zijn geheime liefde 

Ziva te veroveren. Goedkope grappen wil hij niet, grappen voor boven de 18 krijgt hij 

niet, woordgrappen zijn te duur, de doordenkers snapt hij zelf niet en flauwe grapjes wil 

hij niet. De winkelier informeert waar Ziva van houdt. Dat weet Ozzie niet. 

 

‘Hm’. De meneer kijkt ernstig. ‘Dit is een lastige.’  

Hij vraagt hoeveel geld ik voor Ziva over heb.  

‘Al het geld van de wereld.’ 

‘En hoeveel geld heb je bij je?’ 

‘Veertien-euro-dertig.’ 

 

Uiteindelijk vindt Ozzie bij overige grappen voor 

een tientje een grap waar hij steeds harder om moet 

lachen en waar de winkelier nog een gratis grapje 

bij doet.  

In het derde verhaal staat het gezin van Noepy 

centraal, in de dagen die volgen op de treurige 

uitslag van een referendum, waarin het volk voor 

de afschaffing van het huilen heeft gestemd.  

 

‘Mij maakt het weinig uit,’ beweerde mijn vader 

toen we die avond met zijn allen aan tafel zaten. 

‘Ik huilde toch al nooit.’ 

 

Haar moeder denkt daar heel anders over, laat het 

er niet bij zitten en gaat demonstreren. Na steeds 

massalere demonstraties (WIJ EISEN TRANEN!) 

wordt de maatregel teruggedraaid.  

Maximiliaan, in het vierde verhaal, heeft kennelijk iets belangwekkends gemist toen hij 

even een paar dagen ziek was. Als hij terugkomt op school blijkt er ernstig geknabbeld 

te zijn aan een van de zekerheden die hij tot dan toe had. Twee plus twee is ineens niet 

meer vier, maar vijf. Dat lijkt hem aanvankelijk onzin, maar als zijn ouders en 

klasgenoten zijn twijfel niet meer delen en Juf Cato vraagt wie hem zijn beginnersfout 

kan uitleggen, gaat hij overstag.  

 

Annabelle (koosnaam Belletje), in het volgende verhaal, wil voor haar verjaardag een 

leeuw. Daar zit een verborgen agenda achter: De gazelle Bobina die ze vorig jaar kreeg, 

vindt ze niet meer zo leuk en ze heeft ook geen zin haar uit te laten en het hok te 

verschonen.  

In het verhaal Ziva wordt de daad bij het woord gevoegd en na diepgaande morele 

twijfels (vooral van moeder), wordt de hik die de familie al een tijdlang teistert, aan een 

ander doorgegeven.  

Lev houdt een spreekbeurt over vrijgezel Bruno die verzot is op puzzelen, Wies gaat 

van hoofd ruilen met haar vriendin Noepy en Ravi heeft precies dezelfde droom als zijn 

vriend Jay. Die ervaring willen ze graag herhalen. De familie van Katinka gaat op een 
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avontuurlijke zelfvliegvakantie en spaart zo achthonderd euro uit. Het slotverhaal ‘Zeb., 

alias Ariane’, gaat over het huwelijk van juf Cato met Bruno op 30 februari. De hele 

klas mag komen. 

 

Samson is een meester in het absurde spel met de taal, de (schijnbare) logica van de 

alledaagse werkelijkheid en de conventies die daarbij horen. De verhalen in het eerste 

deel van het boek zijn wat mij betreft het sterkste.  

Zeb. is een raamvertelling over elf kinderen en hun achterban, die stuk voor stuk, soms 

heel even, de alledaagse zekerheden doen kantelen. Ik ben heel erg benieuwd of 

kinderen deze verhalen op dezelfde manier geestig vinden als volwassen lezers. Het zou 

zomaar kunnen dat de weinig verfijnde motoriek van Ariane hoog scoort, terwijl het wel 

verfijnde assortiment aan grappen in ‘Ozzie’ minder of anders gewaardeerd wordt. Al 

zullen volwassenen en kinderen nieuwsgierig zijn geworden naar de grap die Ziva te 

horen krijgt.  

In verschillende verhalen worden dwarsverbindingen gelegd (Ozzie koopt een grap voor 

Ziva, Noepy en Wies zijn vriendinnen, de Bruno van de spreekbeurt van Lev trouwt in 

het laatste verhaal met juf Cato), maar die komen niet steeds terug. Die grap krijgen we 

niet te horen en de jonge lezer vraagt zich misschien af of Lev (terwijl hij Bruno 

introduceerde in de klas) niet op het trouwfeest mag komen.  

De paginagrote illustraties van Joren Joshua in egaal oranje, geel, zwart en wit doen 

denken aan zeefdrukken en posters uit het begin van de twintigste eeuw. Al zijn de 

figuren niet hoekig en gedrongen als de arbeiders van weleer, maar juist rond en 

slungelachtig. En ik neem aan Joren Joshua met zijn bakstenen op kaft en schutblad ons 

even wil wijzen op zijn leven als straatkunstenaar. 

 

  
 

Een geestig boek, met vaak absurdistische grappen, dat zich heel goed leent om met de 

leerlingen te onderzoeken welk spel met de realiteit in de verhalen gespeeld wordt. Om 

bijvoorbeeld zelf te bedenken welke grap Ozzie uiteindelijk kocht (en of meisjes daar 

even hard om zullen lachen als jongens). En het is ook leuk om de beeldende en 

grafische spelletjes van Joren Joshua en de vormgever op het spoor te komen. 

Dit boek werd in 2019 bekroond met een Zilveren Griffel in de categorie 9-12 en met 

een Zilveren Penseel in de categorie Geïllustreerde jeugdboeken. (JK) 

 

Jan Paul Schutten Het mysterie van niks en oneindig veel snot. Ills. Floor Rieder 
(Gottmer, 2018) 

 

Jan Paul Schutten schreef eerder prijswinnende non-fictie over allerlei onderwerpen, 

van de Romeinen tot de taal van planten en dieren. Met humor en een zeer vlotte pen 

maakt hij in zijn boek de wereld toegankelijk voor de jonge lezer en schuwt daarbij 

geen moeilijke onderwerpen. In Het mysterie van niks en oneindig veel snot bespreekt 
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Schutten in meer dan 50 korte hoofdstukken een hele reeks verschijnselen in het heelal, 

inclusief de krachten die de verschijnselen sturen, de apparaten die de verschijnselen 

onderzoeken en de theorieën die de verschijselen proberen te verklaren. Alle moderne 

theoriën passeren, waaronder de relativiteitstheorie, kwantummechanica, de 

snaartheorie en idee van het multiversum van Hawkins. Hij neemt meer hooi op zijn 

vork dan leerlingen in het programma natuurkunde voor de bovenbouw van het VWO 

aangeboden krijgen. Dat het veel hooi is, weet Schutten zelf ook wel en heeft daarom 

voor zijn lezers het volgende advies: 

 

Sommige informatie is behoorlijk pittig. Zelfs de grootste wetenschappers op 

aarde hebben er moeite mee gehad om alles te begrijpen. Daar ga jij natuurlijk 

geen last van krijgen, dat snap ik heus wel. Maar veel kinderen lezen dit soort 

boeken samen met hun ouders en die zijn natuurlijk iets minder snel van begrip 

dan jij. Voor hen heb ik een tip. Lees sommige dingen gerust nog een keer of 

twee door. Als je een stuk wat vaker leest ga je het vanzelf sneller begrijpen. 

Bovendien hoef je natuurlijk niet álles te begrijpen. Dat is geen enkel probleem. 

De grootste genieën snappen zelf ook niet alles. 

 

Het is een hele geruststelling voor de lezer dat hij of 

zij niet alle mysteries hoeven te begrijpen, het 

eindexamen natuurkunde is nog ver weg. 

Verwondering is ook al heel wat. Die emotie geeft je 

zin om verder te lezen en nieuwe vragen te stellen, 

vragen waarvan je het antwoord misschien wel snapt. 

Schutten noemt het stellen van nieuwe vragen terecht 

het belangrijkste doel van dit boek en wat mij betreft 

van alle non-fictie. 

Voorwaarde is wel dat je moet weten waarover de 

vraag moet gaan. Anders krijg je de ongemakkelijke 

reactie van presentator Mathijs van Nieuwkerk in De 

Wereld Draait Door belandt na een enthousiaste 

uitleg van Govert Schilling (adviseur van Schutten) 

over de eerste foto van een zwart gat in het heelal: ‘Ik hang aan je lippen, maar ik snap 

er niets van.’ Dan blijft zelf van Nieuwkerk zonder vraag. 

Nieuwe kennis hangt met een haakje (de juiste vraag) aan kennis die je al hebt. Bij het 

vinden van de juiste op de doelgroep toegesneden balans tussen de twee, schiet Schutten 

bij veel onderwerpen uit de bocht. Hier haakt de jonge lezer niet aan, maar af. Dat 

gebeurde regelmatig met mij, die de opdracht kreeg het hele boek te recenseren en weer 

verder moest. De twaalfjarige die ik vroeg mee te lezen haakte definitief af in hoofdstuk 

9 van in deel 3: 

 

Het heelal is geen strakke omgeving die mooi glad door de ruimte glijdt. Het is 

een kromme, bobbelige soepzooi waar niets recht is in de buurt van planeten, 

sterren, zwarte gaten en andere zware ruimteobjecten. 

Zelfs lichtstralen van verre planeten lopen in gekromde lijnen door het 

universum. Dat komt dus niet doordat licht aangetrokken wordt door de 

zwaartekracht, want licht weegt niets. Het komt doordat de ruimte zelf krom is.  
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Een probleem bij het populariseren van natuurkunde is dat ze haar eigen taal heeft, 

waarbij begrippen als kracht, versnelling en tijd een andere betekenis hebben dan in het 

dagelijkse taalgebruik. Ga daar als didacticus maar aan staan. Het lukt Schutten op veel 

plaatsen wonderwel: als een onversaagde ridder gaat hij elk probleem met zijn twee 

belangrijkste wapens, taal een humor, te lijf. Zoals in het hoofdstuk 12 koolstofatomen, 

22 waterstofatomen, en 11 zuurstofatomen op je pannenkoek, waarin hij duidelijk maakt 

hoe je, in navolging van de oude Grieken, het bestaan van atomen kunt beredeneren.  

 

Je was ooit een kleine baby. Nu ben je een stuk groter. Je hebt nu tanden 

grotere botten sterkere spieren, meer haar. Maar waar komen die extra stukken 

‘jou’ vandaan? Uit je eten natuurlijk. Maar heb je wel eens een broodje haar met 

bot en tandensaus gegeten? Nee dus. Als het goed is eet je geen haar, botten en 

tanden.  

In je eten moeten dus piepkleine deeltjes zitten die als legosteentjes afgebroken 

kunnen worden om zo een nieuw deel van je lichaam te vormen. De Grieken 

noemden die deeltjes ‘atomos’, dat betekent ‘ondeelbaar’. Vandaar ons woord 

‘atoom’. De wereld om je heen bestaat dus uit atomen. Waterstofatomen, 

heliumatomen, zuurstofatomen, koolstofatomen, ijzeratomen, enzovoort. Er zijn 

meer dan honderd verschillende atomen. 

 

In het laatste deel bestrijdt de didactische ridder het grootste mysterie: Wie heeft ons 

heelal gemaakt? Hij begint met een terecht compliment aan zijn lezers:  

 

Gefeliciteerd, Als je dit boek tot hier hebt gelezen weet je al enorm veel. Maar 

er is ook slecht nieuws. Want we zitten helaas op een dood spoor. 
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Een dood spoor, inderdaad, want twee mysteries blijven vooralsnog onopgelost: Wat 

was er vóór het heelal (‘het mysterie van niks’) en hoeveel heelallen zijn er? (het 

mysterie van oneindig veel snot). 

In de hoofstukken over een mogelijke schepper is hij even verlost van de 

natuurkundetaal en gebruikt hij zijn wapens het meest efficiënt. Helder zet hij hieruit 

uiteen wat het probleem precies is en zet de argumenten van gelovigen en ongelovigen 

op een rijtje. 

Deze en andere didactische pareltjes in het boek zijn zeker nuttig voor leerkrachten en 

(oudere) leerlingen. Het register maakt het vinden ervan gemakkelijk. Het boek is rijk 

geïllustreerd en door de uitgever met goudopdruk men mooie kaft geschikt gemaakt 

voor ouders om als verjaardagscadeau aan hun jonge genieën in dop te geven. Samen 

doorbijten en genieten van hetgeen je wijzer maakt, stelt Schutten terecht voor. En als 

ze pas 12 worden, nog een tijd wachten, voeg ik daaraan toe.. 

Dit boek werd in 2019 bekroond met een Zilveren Griffel en door de Penseeljury met 

een Vlag-en-wimpel, beide in de categorie Informatief. (HN) 

 

 

Eerste jaren secundair onderwijs 

Kevin Crossley-Holland Noorse mythen over Odin, Thor en Loki. Ills. Jeffrey Allen 
Love. Vert. Margaretha van Andel (Lemniscaat, 2018) 

 

Iedereen kent wel verhalen van de Griekse helden en goden: het verhaal van de 

omzwervingen van Odysseus, de appel van Paris, het paard van Troje, Zeus die regeert 

op de Olympus, ... Ook de Romeinse goden als Jupiter, Mars en Cupido zijn wel 

bekend, net als de verhalen van de Romeinse dichter Ovidius (zie de bespreking van Zo 

kreeg Midas ezelsoren).  

Maar vreemd genoeg weten we van onze ‘buurgoden’, de goden van de Vikingen en de 

verhalen van Midgard, Midden Aarde, bijna niets. Niet meer dan dat de namen van de 

dagen in de week afkomstig zijn van Wodan, Donar en Freia. Daar kan met dit 

prachtige boek verandering in komen. 

In een groot boek met op iedere pagina een 

fantastische illustratie komen de Noorse goden tot 

leven. Mooie, levendige, veelzijdige verhalen 

over deze goden en hun tegenstanders, de reuzen, 

die de drie werelden van de Noorse mythologie 

bevolken. En met deze verhalen ontstaat ook een 

beeld van de mensen die deze verhalen vertelden: 

de Vikingen. In de inleiding vertelt Kevin 

Crossley-Holland over zijn bewondering voor de 

Vikingen: ‘Energiek, rechtdoorzee, ad rem, 

dapper, twistziek en vurig.’ Dat is zeker in de 

verhalen terug te zien. 

Interessant is ook dat er thema’s uit ons wel 

bekende sprookjes in de verhalen te herkennen zijn. Bijvoorbeeld in het verhaal ‘Thor 

krijgt zijn hamer terug’. De ijsreus Thrym heeft de hamer van Thor gestolen en wil hem 

alleen teruggeven als bruidsschat voor de godin Freia, waar hij een oogje op heeft. Thor 

vermomt zich als de bruid en gaat naar de reuzen in gezelschap van de eveneens 
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vermomde Loki. Thrym heeft niets door en biedt zijn zwaar gesluierde geliefde een 

bruidsmaaltijd aan. Thor eet de hele tafel leeg en klokt het weg met drinkhoorns vol 

bier. Thrym verbaast zich over de eetlust van zijn aanstaande en Loki legt uit dat komt 

omdat ze acht dagen gevast heeft uit verlangen naar Thrym. Vervolgens trekt Thrym de 

sluier van het gezicht en kijkt in ogen als vurige kolen. Dat komt doordat ze acht dagen 

niet heeft kunnen slapen, verklaart Loki. En ineens hoor je de wolf uitleggen waarom hij 

zulke grote ogen heeft en zo’n grote bek... 

Thrym draagt de bruidsschat over, de hamer van Thor, die direct de steel grijpt en de 

schedel van Thrym verbrijzelt. Vervolgens doodt hij alle reuzen die aanwezig zijn. En 

zo kreeg hij zijn hamer terug. 'The red wedding' avant la lettre! 

 

  
 

De paginagrote illustraties zijn donker, beeldend, soms gruwelijk. Ze geven het boek 

een geweldige sfeer, en passen perfect bij de verhalen: groots, ruw, stoutmoedig. Wie 

meer van de afbeeldingen uit dit boek wil zien, kan de link 

https://youtu.be/cnK18uBqPp0 bekijken.  

Maar ook aan te bevelen is dit filmpje, waarin Jeffrey Alan Love laat zien hoe hij te 

werk gaat: https://youtu.be/wmrZIIp0fzs. 

Al met al een prachtig boek over een magische wereld die de moeite waard is om te 

leren kennen. Dit boek werd in 2019 bekroond met een Zilveren Penseel in de categorie 

Geïllustreerde jeugdboeken. (MT) 

 

Bart Moeyaert Tegenwoordig heet iedereen sorry (Querido, 2018) 

 

‘Sorry dat ik besta’is een frase die de laatste decennia veel wordt gebruikt en afkomstig 

is van A nnie M.G. Schmidt, in een liedje dat gaat over het ontbreken van liefdesliedjes 
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voor homo's. Mooi vertolkt door o.a. Jeroen Willems, Willem Nijholt en Johan 

Verminnen. 

De frase is overgewaaid naar andere contexten en mogelijk heeft het Bart Moeyaert 

door het hoofd gespeeld toen hij zijn verhaal Tegenwoordig heet iedereen sorry schreef. 

Het verscheen op 2 oktober 2018 en trok direct veel aandacht. Het werd genomineerd 

voor de Woutertje Pieterse Prijs 2019 en is inmiddels al vertaald in het Duits, Frans en 

Italiaans. 

 

Begrijpelijk. Heel knap hoe Bart Moeyaert in het hoofd kroop van verteller Bianca, een 

tegen de puberteit aanleunend meisje (vermoedelijk twaalf jaar) dat zich het liefst 

onzichtbaar maakt en heel weinig zegt. In tijd beslaat het verhaal een zomerdag, van 's 

morgens tot einde middag, aan het begin van de vakantie. Toch krijgen we in 60 

hoofdstukjes, waarvan slechts één terugblikt op vroeger (55), een helder en navrant 

beeld van waarom en hoe. Het wordt verteld als een live verslag, in de onvoltooid 

tegenwoordige tijd, en wel zo goed dat de discrepantie tussen de zwijgzaamheid van de 

jonge verteller en het welsprekende relaas niet stoort. Ze sleurt je het verhaal in. 

 

Ik blijf hier niet. Van dat gegiechel met z'n tweetjes wordt het altijd een beetje 

zwart voor mijn ogen. 

Ik sla op mijn broekzak. 

Heb ik mijn sleutel bij me? 

Ja. 

Ik maak onze huisdeur open. Daarna trek ik de deur achter me dicht. 

Ik wil niet dat je denkt dat ik boos ben, maar ik vind het niet erg dat je denkt 

dat ik boos ben. 

 

Iedere samenvatting doet dit verhaal te kort. Zoals in ieder goed verhaal doen de 

woorden ertoe en de beste samenvatting is het verhaal zelf. Sommige hoofdstukjes zijn 

een samenvatting op zich, zoals het ultrakorte 32. 

 

Soms is de prop in mijn keel klein. 

Soms is hij er niet. 

Heel soms is hij reusachtig. 

Nu is het heel soms. 

 

Om toch een idee te geven maak ik enkele observaties 

en geen sluitend vertoog, om het verhaal zo min 

mogelijk te kort te doen. 

Bianca heeft een nogal druk broertje van negen met een 

zwak hart - hij heeft er ooit een operatie aan ondergaan 

en krijgt het vaak benauwd, zijn beademingsapparaat 

staat klaar achter de sofa. Het helpt niet dat Alan van 

nature ook nog eens een druktemaker eerste klas is. 

Kortom, hij vergt en krijgt veel aandacht van hun 

moeder. 

Vader is het huis uit en woont samen met ene Cruz, een 

jonge Spaanse vrouw, in een woongemeenschap. We 

krijgen hem het hele verhaal niet in beeld, behalve in 

voornoemde terugblik. 
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Ik citeer een stukje uit hoofdstuk 2. 

 

Achter mijn rug doet de magnetron ping, maar toch zet mijn moeder niets op 

tafel. 

Ze gaat zitten en plant haar ellebogen naast haar bord. Ze zegt dat ze iets met 

ons wil bespreken. 

'Rustig', zegt ze tegen Alan, en ze houdt haar hand voor zijn gezicht, alsof hij al 

te veel heeft gepraat, terwijl Alan heel rustig is en stilzit en ademt. 

Ze pakt zijn mes en zijn vork af. 

Daarna zet ze haar ellebogen weer op tafel en legt ze haar kin op haar handen. 

Ze kijkt van mij naar een vlek op het tafelblad, hij heeft de vorm van een vis. 

Ze haalt diep adem en zegt dat mijn vader en zijn Cruz het anders willen 

aanpakken dan vroeger. 

Ik zeg: 'Mama, doe eens zonder inleiding.' 

Zonder inleiding zegt ze dat papa en zijn Cruz mij onhandelbaar vinden. 

Dat is geen nieuws. 

Het voorstel dat erop volgt is wel nieuw. 

Ze zouden het gemakkelijker vinden als ik niet meer elke week het weekend bij 

ze zou doorbrengen. Ze denken dat om de twee weken beter zou zijn. Of om de 

drie. Ze denken dat ik dat zelf ook liever heb. 

Wel? 

Het klinkt niet als een voorstel. Het klinkt als iets wat we gaan doen. 

Toch willen ze weten wat ik ervan denk. 

Ik kijk van mijn moeder naar het witte bord voor me. 

Er ligt niks op, maar hallo: kijk eens goed. Er ligt ineens een stuk taai vlees waar 

ik niet om heb gevraagd. 

Ik zeg: 'Ik ben niet onhandelbaar. Ik ben alleen een beetje lastig soms.' 

'Het zijn niet mijn woorden, Bianca', zegt mijn moeder. 

'Nee,' zeg ik. 'Maar je zou ze kunnen tegenspreken.' Mijn stem trilt. 

 

Dit maakt voor de oplettende lezer meteen veel duidelijk.  

 

Halverwege de dag (begint in hoofdstukje 9) komt actrice Billie King, de Ilona uit de 

serie Hier bij ons, op bezoek, met haar zoon Jazz. Zowel Bianca als haar moeder zijn 

bewonderaars. De visite verloopt met enige strubbelingen. Alan en Jazz zijn heel erg 

druk, bijvoorbeeld met (droog)zwemmen in de tuin. En als moeder ze nat wil spuiten, 

blijkt de slang lek en wordt ze vooral zelf nat. Heisa. 

Tussendoor maakt Billie, die Bianca met aandacht bekijkt, een opmerking die Bianca 

hartverwarmend vindt: ze is een 'merkwaardig meisje' (p. 81), en dat bedoelt ze positief 

en staat in een hartverscheurende kleine scène. Bianca krijgt van Billie de aandacht die 

ze mist bij haar moeder (zie ook hoofdstukje 34). 

Later komt ook nog Billie's vriendin Malika langs, die in Hier bij ons de snel uit de 

serie geschreven halfzus van Ilona speelt, Dagmar. 

Bianca heeft een doos met foto's gevonden onder moeders bed. Ze knipt daar alle 

afbeeldingen van zichzelf uit. Daar krijgt ze echter spijt van als moeder na alle gedoe 

rond Alan haar liefdevol behandelt. Ze plakt zichzelf er weer in en schrijft er een briefje 

met een tekening bij: sorry. Sowieso tekent ze graag. ('Ik ben heel goed in het tekenen 

van bloemen en planten die niet bestaan.') 
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Om zich onzichtbaar te maken heeft ze een schuilplaats, een rommelig stukje tuin achter 

het kippenhok van de buren, toegankelijk via een smalle spleet bij hun tuinpoortje. Met 

een verborgen 'oud koekblik' waarin fotoboekjes, potloden, een schaar en een schriftje. 

In hoofdstuk 51 trekt ze zich daarin weer eens terug. 

Eerst heeft ze prachtig versierde glazen met cocktails gemaakt, maar het uitserveren 

loopt in het honderd door het gedoe met de jongens. Ze wordt er zo boos om dat ze 

bijna de pan met krieken door de keuken gooit. Ze staat op een stoel met de pan in haar 

handen als Jazz binnenloopt en haar ziet. Dat houdt haar tegen. Ze zet de pan weer op 

het fornuis en trekt zich terug. 

 

Mama zegt graag dat ik op haar lijk, toen zij zo oud was als ik. Ze noemt me 

graag woest. Maar hallo / hoe zit dat? Ze zegt ook graag dat Alan op haar lijkt, 

toen ze negen was. 

Zij smeet vroeger met de deuren. Zij trok stoelen omver. 

Ze vertelt trots dat ze met haar laars een keer een gat in de muur heeft 

geschopt. Toen zij negen of twaalf was, vloog er wel eens een bord door de 

kamer. 

Maar luistert ze ooit naar mij? 

Is het ooit bij haar opgekomen dat ik niet stil ben, maar wel stil dóé? 

Er is geen plaats voor mijn lawaai. 

Ik loop het zwembadje van Alan voorbij. 

In de schaduw van de struiken en de bomen laat ik me met mijn rug tegen de 

muur naast ons tuinpoortje vallen. 

Ik wacht niet tot ik rustiger word.Daar ga je, Bianca, zeg ik tegen mezelf, en ik 

duw mijn lichaam tussen de heg en de muur. 

 

Ja, alleen wordt juist dan, op dat moment, het kippenhok afgebroken. (Al aangekondigd 

door buurvrouw in hoofdstukje 18.) Weg geheime plek. Het lijkt wel of dat een 

kantelmoment is. Vooral als haar moeder zegt dat ze zo graag zou willen dat ze erbij 

bleef als er van die moeilijke ogenblikken met Alan zijn. 

 

Dit zijn enkele observaties, er vallen er veel meer te maken over dit buitengewoon rijke 

verhaal. Zoals die mooie vondst om Bianca nog een zelfverzonnen naam mee te geven: 

Perdón. Zo stelt ze zich voor aan Billie. Het is Spaans voor: pardon, sorry. 

Lezen, dit schitterende verhaal!. Dit boek werd in 2019 bekroond met een Zilveren 

Griffel in de categorie 12-15. (HV) 

 

Susin Nielsen Het ongemakkelijke dagboek van Henry K. Larsen. Vert. Lydia Meeder 
(Lemniscaat, 2018) 

 

De Canadese auteur Susin Nielsen (1964) schrijft romans voor jongvolwassenen. 

Boeken van haar als Wij zijn allemaal moleculen, Optimisme is dodelijk en Woordnerds 

verschenen in Nederland bij Lemniscaat. In 2013 kreeg Nielsen in Canada The Book of 

the Year Award. In 2012 verscheen The Reluctant Journal of Henry K. Larsen. De 

Nederlandse vertaling verscheen in 2018.   

Het was voor het eerst dat Nielsen een boek in dagboekvorm schreef. Toen ze het plan 

voor dit boek maakte realiseerde ze zich dat het schrijven van een dagboek anders is dan 

een boek met een persoonlijke verteller: ‘je kunt alleen maar schrijven over de dingen 

gebeurd waren en niet over de dingen terwijl zij zich ontvouwen, zoals in mijn andere 
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romans’. In het dagboek van Henry Larsen is Nielsen er goed in geslaagd om de 

informatie zo te doseren dat de spanning erin blijft. Zo heeft ze het over HET, maar de 

lezer wordt stap voor stap ingewijd in de ernstige gebeurtenis in de familie Nielsen, die 

grote impact heeft op het gezin. 

 

Het dagboek omvat de periode 18 januari tot en met 1 mei. In die periode is Henry 13 

jaar. Met zijn vader is Henry verhuisd van Port Salish naar Vancouver. Daar moeten ze 

een nieuwe start maken nadat er in Port Salish iets vreselijks ie gebeurd, omschreven als 

HET. Stap voor stap wordt duidelijk wat er gebeurd is. Henry’s broer Jesse wordt in de 

brugklas van de middelbare school ernstig gepest door Scott Martin. Hij schiet met het 

geweer van zijn vader Scott dood en pleegt daarna zelfmoord. De impact van deze 

gebeurtenis is enorm: het gezin kan niet meer leven in Port Salish en gaat verhuizen 

naar Vancouver, vader Nielsen moet ander werk zoeken, zoon Henry moet naar een 

andere school, vader lijdt aan depressies (hij slikt Prozac), Henry lijdt onder 

nachtmerries en moeder zit in een psychiatrisch inrichting. 

 

 Het is therapeut Cecil die Henry een notitieboek geeft 

om dat als dagboek te gebruiken. Daar ziet hij eerst 

niets in, maar langzaam aan komt hij als 

dagboekschrijver op gang. Op zijn nieuwe school 

krijgt hij contact met Farley Wong, een echte nerd. Die 

neemt hem mee naar het schoolteam van nerds met de 

naam Reach For The Top. Henry en Farley zijn beiden 

fans van worstelen en kijken naar en praten over het 

tv-worstelprogramma Saturday Night Smash-Up. 

Henry ziet hoe Farley wordt behandeld door een 

oudere leerling van de school Troy Vasic en zijn 

meelopers. Al gauw wordt Henry de pest-parallel 

tussen Jesse-Scott en Farlay-Troy duidelijk. Het is 

Henry die uiteindelijk ingrijpt als Farley beroofd wordt 

van 300 dollar, die Henry en Farley bij elkaar gespaard 

hebben met het inzamelen van blikjes en flesjes. Met dat geld wilden ze met de hele 

familie naar een live-worstelbijeenkomst in Seattle. Toen Troy ineens een nieuwe iPod 

had werd duidelijk wie de leiding had bij de overval op Farley en grijpt Henry in. Een 

spannend verhaal met een positieve afloop. 

 

Verschillende dagboekaantekeningen beginnen met de vermelding van ‘intrigerende 

feiten’, feiten over PTTS, orkageluiden, kakkerlakken, DNA … Zo wordt ook 

inhoudelijk het nerd-karakter benadrukt. 

Pesten op de middelbare school is in dit boek een belangrijk thema, maar meer nog gaat 

het boek over de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis als zelfmoord van een zoon 

op een gezin. Henry noteert op 05-02 over broer Jesse:  

 

Waarom heb je het gedaan eikel? Heb je er ooit bij stilgestaan wat je ons ermee 

aan zou doen? 

 

Opnieuw beginnen in Vancouver betekent dat wat er is gebeurd in Port Salish geheim 

moet blijven voor je nieuwe omgeving. Henry doet zijn best om die anonimiteit te 
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bewaren. Zo is hij wantrouwend tegen de buren in de flat, die hij ‘aasgieren’ noemt. 

Maar geleidelijk aan ontdekt hij dat hij ze volstrekt verkeerd beoordeeld heeft en dat het 

mensen zijn waar je heel wat aan kunt hebben als je open kaart speelt. Pas als ieder 

volledig op de hoogte blijkt goed wederzijds contact mogelijk. Dat geldt zelfs voor het 

eigenzinnige lid van het nerdsteam Alberta. 

 

Het ongemakkelijke dagboek van Henry K. Larsen is niet een historisch jeugdboek, 

maar een boek dat duidelijk maakt welke gevolgen een vreselijke gebeurtenis voor 

mensen kunnen hebben, gekoppeld in dit gevoel aan het actuele thema ‘pesten’. 

Daarmee heeft Nielsen een niet alleen belangrijk, maar ook actueel boek geschreven 

voor de doelgroep 12 jaar en ouder.  

Dit boek werd in 2019 bekroond met een Zilveren Griffel in de categorie 12-15. (CK) 

 

 

Poëzie 

Bibi Dumon Tak Laat een boodschap achter in het zand. Ills. Annemarie van 
Haeringen (Querido, 2018) 

 

Wie vindt dat poëzie door een speciaal ritme, komt met dit boek bedrogen uit. Het 

bestaat in feite uit prozadat in poëzieformaat is gedrukt, al komt er her en der rijm voor. 

Een voorbeeld uit ‘De giraf’ :  

 

De giraf heeft een hart  

als een katapult.  

Bij iedere slag  

schiet het bloed,  

dat suist, dat giert, dat brult,  

door die eindeloze nek naar boven  

via aderen, vuistdik,  

en zo sterk als een ankertouw. 

 

 Feestelijk, weelderig en beeldend beschreven, maar niet 

echt poëzie, ondanks het rijmpaar katapult/brult. Laten we 

het houden op poëtisch proza. 

Op de achterkant van het boek staat: ‘Bibi Dumon Tak 

schrijft informatieve boeken. Altijd over dieren. Altijd 

waargebeurd.’ Voor Bibi is het dus te hopen dat ze niet net 

een documentair boek over mensen in de maak heeft en 

overigens komen er best mensen in haar boeken voor. Zie 

bijvoorbeeld haar Koeienboek. Verder moeten we dat 

waargebeurd met een korrel zout nemen, want de nek van 

een giraf is natuurlijk niet eindeloos. Wel erg lang. 

Dat proza is soms weergegeven als een dialoog, soms als een soort verslag. Zie 

bijvoorbeeld het begin van ‘De bongo’: 

 

Zet je telefoon op stil 

niet praten nu 

geen beweging is nog toegestaan, 
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ssst! 

Wie stapt daar schichtig door de nacht? 

Het is de Afrikaanse bongo 

een dier met lampjes op de wangen, 

een dier met goudverf in zijn vacht. 

 

Ook hier geldt dat je die lampjes en die goudverf niet letterlijk (informatief) moet 

nemen. Het kan zo lijken als je ’s nachts een felle lamp op het dier richt. Ook hier geldt 

dat dit nauwelijks poëzie is te noemen, wel heel beeldend proza. 

  
 

Deze kanttekeningen daargelaten biedt dit boek natuurlijk wel een feestelijke introductie 

tot een twintigtal dieren, merkwaardig genoeg alleen evenhoevigen, op de tapir na, die 

hiertegen dan ook protest aantekent, en één dier is lang geleden uitgestorven: de 

daeodon. De Pyreneese steenbok treedt ook op als uitgestorven (in 2000, de tekst is een 

In Memoriam), maar is een ondersoort van de Spaanse steenbok, en daarvan lopen er 

nog veel rond. Een bijzonder boek dus, dit jaar bekroond in een merkwaardige 

categorie. 

 

  
 

De illustraties zijn prachtig, niet-documentair, wel zeer passend bij de teksten. 

Dit boek werd in 2019 bekroond met een Zilveren Griffel in de categorie Poëzie, en 

door de Penseeljury met een Vlag-en-wimpel in de categorie Geïllustreerde 

kinderboeken. (HV) 
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Vlag-en-wimpels  

Onderbouw 

Mark Haayema Johannes de parkiet. Ills. Medy Oberendorff (Runinstein, 2018) 

 

Johannes is een grasparkiet is en lijkt zich geschikt te hebben in zijn leven als 

kooivogel. Op een dag bouwt zijn baasje Gijs een voliere. Johannes krijgt heel veel 

ruimte, aan daaraan moet hij wel even wennen. Dat wordt nog erger als er nieuwe 

bewoners komen. 

 

 
 

 

Eigenlijk begint het verhaal hier.  

Dit is het begin, het begin van het einde.  

Niet het echte einde, dat komt nog. Maar Johannes zou willen dat  

Het verhaal hier stopt.  

Jammer voor hem. 

  

 

Johannes is er niet blij mee. Ze maken ander geluiden en eten 

ander voer. En er komen nog meer vogels bij. Johannes schrikt 

elke keer en het lijkt ook alsof de vogels steeds groter worden, 

en hij steeds kleiner. (Fraai afgebeeld.) Hij wordt heel erg 

boos. Maar op een goed moment grijpt zijn baas Gijs in. 

Johannes de parkiet is een mooi, groot prentenboek met als 

overduidelijk thema vriendschap. De lezer wordt door de 

auteur direct aangesproken en aangemoedigd om mee te 

denken. Het laat zich uitstekend voorlezen. 

 

Dit boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Tot zes jaar. (HV) 

 

Hadi Mohammadi Het meisje en haar zeven paarden. Ills. Nooshin Safakhoo, vert. 
Imme Dros (Querido, 2018) 

 

Het verhaal begint met een meisje dat op haar bed ligt en door haar ‘verzinraam’ kijkt. 

Het valt nauwelijks op, maar ze heeft beugels aan haar benen, naast haar bed staat een 
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rolstoel en op haar nachtkastje liggen pilletjes. Boven haar bed hangen zeven paarden 

aan een mobile.  

Dan zien we het meisje op de rug van een van de paarden. 

Zes hebben een kleur, de zevende niet. Dan duwt het 

meisje het ene paard zonder kleur in een kleurenbad, 

samen met de andere paarden. Het paard zonder kleur 

heeft opeens alle kleuren van de zes andere paarden. In de 

volgende afbeelding hebben de zes paarden allemaal een 

eigen plaats (kloof, bos, strand, woestijn, schip, berg), 

behalve dat zevende paard. Daarop maken alle zes 

paarden plaats voor het ene paard zonder plaats. Dan heeft 

het paard zonder plaats plotseling ‘elke plaats die er was’. 

Er volgen twee pagina’s waarop zes paarden ‘van alles of 

niets’ verzinnen. Je ziet bijvoorbeeld een bos uit hun 

hoofd komen, of vissen, of een groene wereld, maar het 

zevende paard kan niks verzinnen. En natuurlijk geven de andere paarden, zoals nu te 

verwachten valt, iets van wat ze hebben verzonnen aan het paard zonder verzinsels. En 

jawel, daarna zit het hoofd van het zevende paard vol prachtige verzinsels ‘van alles en 

niets’.  

Vervolgens krijgen alle paarden een veulen. Die veulens zijn respectievelijk een, twee, 

drie, vier, vijf of zes weken oud, behalve het veulen van het zevende paard, dat is pas 

zeven uur op de wereld. Alle paarden vieren feest bij de geboorte van het jongste 

veulen, en ze zingen een lied over bloemen en melk. Zeven keer zeven dagen gaan 

voorbij, daarna zeven keer zeven weken. Veulens worden paarden in zeven 

verschillende kleuren, eentje heeft meerdere kleuren. Ze hebben allemaal een eigen 

plaats, en een heeft meer dan één plaats. Ze kunnen allemaal iets verzinnen, en een kan 

van alles en niets verzinnen. Tegen het einde van het boek zien we het zevende paard 

(dat eerst veulen was) ‘als de wind’ naar het verzinraam van het kleine meisje rennen en 

wat van zijn kleuren, zijn plaatsen en zijn verzinsels aan haar geven. Die straalt van 

geluk. Ze heeft inmiddels zelf ook meer kleuren in haar kamer, inclusief de paarden 

boven haar bed. De rolstoel en de beugels zijn weg. Ze zegt tegen het paard: ’Zullen we 

samen een verhaal verzinnen over zeven manen in zeven nachten?‘ 

 

Uit het dromerige verhaal van de zeven paarden klinkt een verlangen door naar 

vriendschap, samen delen en elkaar helpen.  

De cijfers een tot en met zeven in het boek -‘Daarna krijgen alle zeven paarden zeven 

veulens, die in zeven keer zeven dagen, en zeven keer zeven weken uitgroeien tot zeven 

paarden’- hebben een repeterende functie. Je kunt er alle kanten mee op, voor de 

jongsten is het een kwestie van tellen en van praten over meer en minder, voor oudere 

kinderen geldt wellicht de uitleg van de diepere laag van het boek met zijn 

onderliggende boodschap. Bijvoorbeeld van het getal zeven met zijn grote magische 

krachten. Dat getal staat symbool voor het beter begrijpen van de ander en jezelf 

losmaken van angsten en depressies; het is ook het symbool van de heelheid van de 

mens. Het is tevens een dynamisch getal voor het proces van de levenscyclus, 

bijvoorbeeld zeven dagen in de week en zeven kleuren in de regenboog.  

De repeterende functie geldt ook voor de kleuren (rood, geel, groen) en de 

beeldelementen die steeds terugkeren, de wielen, de planten en het verzinraam. De 

verschillen tussen de eerste en de laatste pagina zijn de moeite waard om te bestuderen: 
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meer planten zijn groen, er is een boom bijgekomen, de paarden van de mobile hebben 

kleur, de rolstoel is verdwenen en het raam staat wijd open: tijd voor iets nieuws.  

Al met al een origineel en sprookjesachtig boek dat zeer tot de verbeelding spreekt en 

aanleiding kan zijn tot een gesprek. Boodschap: als alles tegen lijkt te zitten, blijft nog 

altijd over dat je je eigen wereld kunt scheppen, al is enige hulp van buitenaf daarbij erg 

welkom. Geschikt voor jonge lezers vanaf een jaar of vijf, ook al zullen die de tekst 

misschien nog niet in zijn hele omvang begrijpen, maar dan zijn de illustraties 

veelzeggend. Oudere kinderen kunnen zich bezighouden met vragen als ‘wat voor land 

is Iran, en waar ligt het? Welke taal spreken ze daar? Welke talen spreken kinderen 

allemaal?’ 

 

Iran kent een rijke poëzietraditie. Je ziet het ook vandaag de dag nog terug in het 

dagelijks leven. De bakker, de taxichauffeur, de professor op de universiteit, iedereen 

citeert uit gedichten. Dat is te merken in dit prachtige prentenboek. Het is een poëtische 

lofzang op de kracht van dromen en fantasie. De tekst van Hadi Mohammadi, een 

bekende naam in Iran (hij publiceerde al veertig kinderboeken), werd door Imme Dros 

doeltreffend omgezet in het Nederlands. Nooshin Safakho werkte twee jaar aan de 

krachtige, kleurige, ingetogen illustraties en werd daarbij begeleid door Marit Törnqvist. 

De pentekeningen zijn verfijnd en zeer eigen. Ze verbeelden de dromen van het meisje 

perfect, wat niet mee lijkt te vallen als je je voorstelt dat de illustratrice wordt gevraagd 

een paard te tekenen dat op zes plaatsen tegelijk is.  

 

 
 

Het meisje en haar zeven paarden kwam tot stand in het kader van het 

leesbevorderingsproject ‘Read with me’ voor kansarme kinderen uit Iran. Doel is 

Iraanse kinderen in moeilijke maatschappelijke omstandigheden of in geïsoleerde 

gebieden in contact te brengen met bijzondere (prenten)boeken. Naast het publiceren en 

gratis verspreiden van prentenboeken worden er workshops georganiseerd voor 

onderwijzers, bibliothecarissen en vrijwilligers. (Pikkuhenki van Toon Tellegen en 
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Marit Törnqvist is ook zo’n boek, en Groter dan een droom van Jef Aerts en Marit 

Törnqvist). 

Het meisje en haar zeven paarden werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een 

Vlag-en-wimpel in de categorie Tot zes jaar, en door de Penseeljury met een Vlag-en-

wimpel in de categorie Prentenboeken. (AW) 

 

Louise Greig Woesssj! Vert. Ineke Ris (De Vries Brouwers, 2018) 

 

Als Ed een ‘boze bui’ heeft, veegt hij de halve stad op een hoop. Langzaamaan echter 

vindt er iets bijzonders plaats. 

 

Alles en iedereen werkt hem tegen. 

Maar dat maakt juist dat hij volhoudt. 

Hij zet zich schrap en gaat gewoon door. 

Omdat dat van zijn slechte bui moet. 

 

Moet dit nou allemaal? Vraagt Ed zich af. 

Ja, vindt zijn boze bui. Maar Ed begint te  

twijfelen. 

 

  

Twee persoonlijkheden in één personage… 

De oplossing komt van de wind. 

Het detail hierboven toont er iets van. 

 

Een prentenboek dat veel jonge kinderen zullen kunnen waarderen. Kan aanleiding zijn 

voor gesprekjes: kan een boze bui iets vinden, los van wat je zelf vindt? Dit boek werd 

in 2019 door de Griffeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de categorie Tot zes 

jaar. (HV) 

 

 

Middenbouw 

Maria van Donkelaar Zo kreeg Midas ezelsoren, de mooiste Metamorfosen. Ills. 
Sylvia Weve (Gottmer, 2018) 

 

 Maria van Donkelaar is een kei in het op rijm zetten van 

bekende verhalen. Eerder deed ze dat met fabels in het 

boek Boven in de groene linde zat een moddervette haan 

(Gottmer, 2008) en nu doet ze hetzelfde met de bekende 

en minder bekende verhalen van de Romeinse dichter 

Ovidius. Hoewel, bekend? Koning Midas is bekend als 

de man die alles wat hij aanraakte in goud veranderde. 

Het was toch Pinokkio die ezelsoren kreeg? Maar nee, 

Midas blijkt wel degelijk ook ezelsoren gekregen te 

hebben, namelijk toen hij brutaal was tegen de god 

Apollo en Pan tot winnaar van een muziekwedstrijd 

wilde uitroepen.  
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Ook het verhaal van Narcissus die verliefd wordt op zijn eigen spiegelbeeld, van 

Pygmalion die het standbeeld dat hij zelf gemaakt heeft, tot leven wekt en trouwt en van 

Oprheus die zijn vrouw Eurydice gaat terughalen uit de onderwereld, evenals veel 

onbekendere verhalen uit het epos van Ovidius, worden in strakke verzen, in moderne 

taal en met veel humor door Van Donkelaar verteld.  

 

Wauw. Dat was  

een mooie jongen!  

Lekker ding  

met krullend haar.  

En hij zei:  

‘Ik hou van jou;  

wij passen prima  

bij elkaar.’ 

Met zijn handen  

in het water  

heeft hij  

het gezicht gestreeld. 

Maar hij kreeg het  

niet te pakken:  

’t was zijn eigen  

spiegelbeeld. 

 

Een aardig detail: doordat klemtonen van de namen in rode letters staan, is duidelijk hoe 

ze uitgesproken moeten worden, zoals in Proserpina en Andromeda. Dat is van belang 

voor het metrum in de verzen. 

Soms zijn de verhalen erg ingekort en worden in een paar verzen verteld, waardoor je 

denkt, hoe ging het hele verhaal ook weer oorspronkelijk? Maar voor ‘nieuwe lezers’ 

zal dat geen probleem zijn, en kan de bewerking op zichzelf staan. Of misschien kan het 

juist aanleiding zijn om de hele verhalen te gaan lezen… 

Wat dit grote boek echt tot een feest maakt zijn de spetterende illustraties van Sylvia 

Weve die het grootste deel van de pagina's vullen. Soms letterlijk spetterend, als de 

bloeddruppels in het rond vliegen als Pyramus en Thisbe zichzelf ieder met een zwaard 

doorboren, maar bij alle verhalen biedt de kleurrijke illustratie een fantastische 

aanvulling op het verhaal.  
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Juist omdat de teksten soms wat kort zijn, bieden de actiescenes en overdrijvingen in de 

afbeeldingen een prachtig contrast waardoor de details uit het verhaal ingevuld worden 

en je de actiescenes voor je ogen ziet gebeuren. De hoofdpersonen zijn duidelijk goden 

en helden uit de Romeinse oudheid, maar de afbeeldingen zijn toch vaak in deze tijd 

geplaatst. Europa heeft een badpak in de kleur van de Europese vlag, en haar 

bodyguards hebben hippe pakken aan, zonnebrillen op en oortjes in. Wel hebben ze 

Romeinse speren als wapens, en op de achtergrond staan figuurtjes te sporten die niet 

zouden misstaan op Romeinse vazen. 

Door de combinatie van vlotte, metrische teksten en zwierige afbeelding vol beweging 

en kleur ontstaat een boek waar je in blijft kijken en lezen. Een mooie introductie tot 

verhalen uit de Romeinse Oudheid die kinderen vanaf een jaar of 10 aan zal spreken. 

Dit boek werd in 2019 door de Penseeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Geïllustreerde kinderboeken. (MT) 

 

Eva Eland Als Verdriet op bezoek komt (Leopold, 2018) 

 

In dit prentenboek is het verdriet letterlijk een wezen dat op bezoek komt. Het ziet er 

een beetje uit als een groot lichtgroen spook, of misschien een schim die je overal volgt, 

heel dichtbij komt en niet te verbergen is. Het is er, overal en steeds opnieuw. Het beste 

is om verdriet, zo laten diverse prenten zien, inderdaad maar te beschouwen als een 

vaste gast, die je een naam kunt geven, waar je naar kunt luisteren, waar je mee kunt 

tekenen, drinken of wandelen. Misschien hoeft het alleen maar te weten dat het er mag 

zijn. Dan kan het op een dag ook weer zomaar zijn 

verdwenen.  

Dat is in essentie het hele verhaal met tekeningen in 

zachte pasteltinten van een klein meisje of jongen en haar 

of zijn verdriet. Er is geen aanleiding voor het verdriet, er 

vloeien geen tranen en nergens is het heftig of zwaar. Het 

prentenboek is een kleine filosofische verbeelding van 

verdriet, een beetje abstract en algemeen, en toch ook 

bijzonder door de mooie prenten in zacht groen, oranje en 

bruin.  

Ik weet niet zeker of kleuters zo’n abstracte verbeelding van hoe je met verdriet om 

kunt gaan wel vatten en waarderen. Maar ik ben wel nieuwsgierig het verloop van een 

gesprekje met jonge kinderen over verdriet. Wat is verdriet eigenlijk? Waar zit het? Alle 

kinderen zijn immers wel eens verdrietig, om heel verschillende redenen.. Dit boek 

werd in 2019 door de Penseeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de categorie 

Prentenboeken. (JK) 

 

Koos Meinderts De schelmenstreken van Reinaert de Vos (Hoogland & Van Klaveren, 
2018) 

 

Velen van ons zullen het verhaal van Reinaert de Vos kennen: de klassieke 

middeleeuwse tekst, alom beschouwd als een van de hoogtepunten uit de Nederlandse 

literatuur, stond generaties lang op de verplichte literatuurlijst van scholen.  
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Het oorspronkelijke verhaal over de sluwe vos telt meer dan 3000 versregels. In De 

schelmenstreken van Reinaert de Vos beperkt Koos Meinderts het dierenepos tot 18 

kernachtige hoofdstukken van ongeveer 25 regels en met twintig verschillende 

illustraties die afwisselend links en rechts van de tekst staan. Ieder hoofdstuk is verlucht 

door een andere illustrator.  

Koos Meinderts heeft voor het eeuwenoude schelmenverhaal van Reinaert de Vos van 

meet af aan zelf gekozen voor de combinatie tekst en beeld, zoals in een prentenboek, 

maar niet zonder een strenge waarschuwing aan het begin: 

 

HET LEZEN VAN DE SCHELMENVERHALEN VAN REINAERT DE VOS KAN 

ERNSTIGE SCHADE AANBRENGEN AAN DE TERE KINDERZIEL!  

 

Of deze waarschuwing ook alle ernstige schade in het eeuwenoude schelmenverhaal van 

Reinaert de Vos weghaalt is echter zeer de vraag, want daarvoor staat Koos Meinderts 

teveel aan de kant van Reinaert de Vos.  

De vraag is of die klare Reinaerttaal niet geschikter voor oudere lezers is dan de 

categorie waarin het boek een Vlag-en-Wimpel kreeg. Zes- à achtjarigen kunnen de 

tekst niet of moeizaam lezen en ze zullen de wreedheid en geilheid ervan nog niet 

kunnen begrijpen en ook geen toelichting kunnen vragen aan hun ouders of hun 

leerkrachten.  

De schelmenstreken van Reinaert de Vos begint op de Hofdag In het paleis van Koning 

Nobel waar vele deelnemers klagen over Reinaert: hij is absent, een dief, oplichter, 

moordenaar en smeerlap. Ze eisen dat hij voor 

het gerecht moet komen vanwege al zijn 

misdaden ‘tegen de dierlijkheid’. Grimbeert 

de Das attendeert er op dat hij al zijn zonden 

heeft afgezworen (‘hij eet al maanden 

vegetarisch’) en Isengrin de Wolf wijst de 

koning erop dat Reinaert zijn vrouw 

‘bijzonder onfris had bepoteld’, maar 

Grimbeert wijst op haar eigen inbreng: ‘Jij 

hebt Reinaert zelf opengedaan en vrijwillig je 

slaapkamer binnengelaten.’ Hersint geeft hem 

dan lik op stuk: ‘Dat was omdat ie zich had 

voorgedaan als vertegenwoordiger in 

naaimachines’.  

(Overigens wordt er in twee klassieke 

vakboeken gerept over een zevenjarige relatie tussen Hersint en Reinaert. Zie Frits van 

Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het 

begin tot 1300 (Bert Bakker, 2006) en 

Hubert Slings, Reinaert de Vos (Amsterdam University Press, 2010).) 

Met de passerende lijkstoet van de vermoorde Coppe de kip blijft er maar weinig 

deugdzaamheid van Reinaert over. Annemarie van Haeringen laat dat zien met de 

inktzwarte heuvel van de lijkstoet met de kip en een bloedrode zon aan de hemel.  

Alle reden kortom voor koning Nobel om Bruun de Beer met de dagvaarding voor 

Reinaert de Vos erop uit te sturen. Annette Fienig laat op de voorgrond zien hoe Bruun 

in volle vaart met de brief van de koning op weg gaat terwijl hij geen moment kijkt naar 

het kerkhof met de graven van de vermoorde kippen op de achtergrond.  
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Als Bruun eenmaal gearriveerd is bij Reinaert de Vos roept hij: ‘In naam van de koning, 

doe open de poort’, maar Reinaert meldt zich eerst niet thuis en daarna ziek. Bruun weet 

wel beter en wijst op zijn recente misdaad tegen de dierlijkheid: ‘Bedorven kip zeker’. 

Reinaert herinnert hem dan aan honing en als Bruun, net als alle beren, daar meteen op 

af wil, weet Reinaert hoe hij hem te grazen kan nemen.  

Ingrid & Dieter Schubert laten zien hoe Bruun nog in de boom vast zit, geven aan 

Reinaert de ruimte om triomfantelijk weg te rennen en aan Lamfroit en zijn 

boerenbroeders om Bruun zoveel slaag te geven tot hij ‘eindelijk zijn kop uit de spleet 

wist te trekken en zich brullend van de pijn uit de poten maakte.’ Daarna kan hij zijn 

opdracht om Reinaert naar het Hof te halen alleen maar aan Tibeert De Kater overlaten. 

Daan Remmert de Vries zet Reinaert buiten voor de poort van zijn huis aan het 

wachten tot Tibeert arriveert en hij hem van harte uitnodigt voor een nachtje logeren en 

een spelletje ‘levend ganzenbord’. Tibeert heeft daar geen oren naar en is geheel en al 

op zijn qui vive. Alleen muizen kunnen hem bekoren en verleiden om de weg te zoeken 

naar de voorraadschuur van de pastoor.  

Die route is in de hand van Hanneke Siemensma. Martinet, de zoon van de pastoor, wil 

weliswaar Reinaert in de vossenklem halen maar het wordt Tibeert. Dat gaat met zoveel 

lawaai gepaard dat de pastoor en zijn huishoudster Julocke wakker schieten en zich 

poedelnaakt naar beneden haasten. Vlijmscherp haalt Tibeert dan uit naar het 

klokkenspel van de pastoor, tot luid gejammer van Julocke: ‘Straks heb ik niks meer aan 

mijnheer pastoor.’ 

Dan moet Grimbeert de Das, neef van Reinaert, op pad. Carl Cneut toont een gesprek 

met Grimbeert in landschap met bloemen en bomen en laat het afscheid van zijn vrouw 

en zijn zoon zien, die hij prijst als een dief met toekomst. Grimbeert lijkt met zijn 

gestrekte armen te wijzen op een broodnodig vertrek en blijft nieuwsgierig naar het 

gepeins van Reinaert de Vos.  

Mies van Hout vouwt de handen van Reinaert zo vroom als maar kan bij de afname van 

de lekenbiecht door neef Grimbeert, hoewel zijn ogen allerminst berouwvol ogen, 

ondanks de veertig stokslagen van Grimbeert. De biecht verhindert niet dat Reinaert op 

de zitting ter dood veroordeeld wordt en de volgende dag zal worden opgehangen.  

 

 
 

In de rechtszitting die Harmen van Straaten in beeld brengt maakt Reinaert een diepe 

buiging voor de koning, maar in het proces komen ze hem nog geen gram tegemoet en 

wordt hij veroordeeld ‘wegens diefstal, aanranding en meervoudige moord tot 

ophanging aan de galg’.  

Maar eerst krijgt Reinaert nog de gelegenheid tot tegenspraak.  
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Eerst legt hij uit hoe het zo ver gekomen is dat hij een zondig roversleven is gaan leiden 

(hij kreeg alleen afgekloven botjes van zijn maat), door Fleur van de Wiel verbeeld 

met een piramide aan botjes in een donker hol met een scherpe lichtstraal van buiten.  

En dan vertelt hij de koning en de koningin over een grote schat die hij verstopt heeft bij 

Kriekenput en over een vijftal samenzweerders (waaronder zijn bloedeigen vader) die 

een samenzwering tegen de koning hadden willen plegen en die hij heeft kunnen 

voorkomen.  

Ludwig Volbeda lijkt een tempel met herauten in huis te hebben met een afbeelding 

van de schat en de samenzweerders die de koning wil vinden.  

Piet Grobler richt zich met zijn lichtrode kledij voor de koning, koningin en Reinaert 

De Vos op een positieve uitkomst voor Reinaert die alsnog uitleg geeft over de 

verijdelde aanslag. Martijn van der Linden laat het in het midden wie er zal gaan 

winnen in het schaakspel. 

Als de koning hem eerst nog vraagt mee te gaan naar Kriekenput om de schat te wijzen, 

zegt Reinaert dat hij de volgende dag naar Rome vertrekt. Sanne te Loo plaatst koning 

Nobel en Reinaert in het landschap met in de verte het gedroomde Kriekenput. 

 

Vervolgens wordt, dankzij de koningin, Reinaert vrijgesproken en worden Bruun en 

Isengrin gevangen genomen. Het is aan Thé Tjong Khing om de twee vermeende 

coupplegers, Bruun en Iezegrim, zonder pardon de kerker in te smijten. Overigens 

krijgen ze nog een pijnlijke ingreep te verwerken want Reinaert eist en krijgt nog een 

stuk van hun huid voor een pelgrimstas en twee schoenen. 

Cuwaert de haas en Belijn de Ram begeleiden hem naar huis. Belijn wacht buiten, 

Cuwaert treft een gruwelijk lot: hij wordt opgegeten en zijn hoofd geeft Reinaert 

stiekem mee aan Belijn met de vraag ‘deze brief’ aan de koning af te geven.  

Sylvia Weve betrekt heel de familie De Vos bij dit afscheid van vader Reinaert en laat 

alvast de kop van Cuwaert zien om de koning te trakteren op het gemeenste cadeau van 

zijn leven.  

Noëlle Smit zorgt voor de tas met de vermeende brief die Belijn in alle onnozelheid aan 

de koning wil overhandigen. 

Als de koning en de koningin dan doorkrijgen dat ook zij erin geluisd zijn, worden 

Bruun en Isengrin vrijgelaten (in de oorspronkelijke versie gaat Fyrapeel namens de 

koning verzoening aanbieden) en gaat het hele gezelschap op weg naar de burcht van 

Reinaert om alsnog de doodstraf uit te voeren. Marije Tolman verbeeldt de herboren 

beer Bruun en dito wolf Isengrin die vol wraak Reinaert de Vos met schop en bijl om 

zeep willen helpen, samen met de nog steeds woedende Nobel. Meinderts kiest niet 

voor deze slotversie van Van Oostrom (p. 476): 

 

Met Fyrapeel datsi ghingen 

Ende maecten pays van allen dinghen.  

 

Of die van Slings, p.86 in de bewerking in hedendaags Nederlands:  

 

Ze gingen met Firapeel mee 

En sloten vrede over alle zaken.   

 

Maar Meinderts laat Reinaert een briefje hangen voor aan de poort van zijn burcht (dat 

volgens hem ook bij zijn Reinaert de Vos past):   
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Ben op wereldreis. Kan wel even duren. 

Voor dringende zaken kunt u terecht bij mijn vriend Koning Nobel 

 

Van dit oude dierenverhaal verschenen er tal van bewerkingen. Zo heeft Hubert Slings 

in de reeks Tekst in Context met veel succes de grondige Reinaert de vos voor HAV0 

4/5 en VWO 4/5/6 gepubliceerd (Amsterdam University Press, 1999). Zijn literaire, 

historische en juridische kennis overstijgt het prachtige boek van Koos Meinderts, maar 

Meinderts kiest voor een vrijmoedige, burleske en beeldende rijkdom samen met die 

van de twintig illustratoren. Zo spreekt Meinderts over het bepotelen van Hersint door 

Reinaert (Meinderts, p. 2) waar Oostrom en Slings het accent leggen bij ‘de al meer dan 

zevenjarige, intieme relatie van Reinaert en Hersinte’ (Slings, p 18). Bijzonder is ook 

dat Meinders de achtervolgers van Bruun veel milder typeert dan de personen uit de 

originele versie van Reinaert de Vos: 

 

De meester met een Spaans rietje, de bakker met een speculaasplank, de 

huishoudster met een mattenklopper, mijnheer pastoor met een houten 

kruisbeeld en de smid met een roodgloeiende kachelpook. (Meinderts, p 9; vgl. 

Slings, p. 36).  

 

Hoe verschillend het werk van beide auteurs ook is, bijzonder is vooral dat Meinderts 

vele lezers en kijkers voor het eerst van hun leven kennis laat maken met de vele 

personages en dito scènes in een ook nog eens zo goed als compleet verhaal. Die 

kennismaking smaakt niet alleen naar meer, maar kan ook de toegang openen tot het 

diepgaande, veelzijdige en wetenschappelijk werk van Slings en Van Oostrom.  

Dankzij de twintig illustratoren kan Meinderts het episch verhaal van Reinaert de Vos in 

volle breedte presenteren en aan laten sluiten bij de gevleugelde woorden van Annie 

M.G. Schmidt: ‘De weg naar het Stedelijk Museum begint bij de prentenboeken.’ En 

dankzij de inbreng van 20 illustratoren en van Reinaert de Vos hoeft hij als hun 

regisseur en hun auteur het niet bij het Stedelijk Museum te laten en kunnen alle 

bibliotheken, scholen en gezinnen met dit middeleeuws meesterwerk met hun lezers van 

verschillende leeftijden op verkenning gaan. 

Dit boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Zes tot negen jaar. (PM) 

 

Erna Sassen Een indiaan als jij en ik. Ills. Martijn van der Linden (Leopold, 2018) 

 

Boaz houdt van indianenboeken en van door de duinen rennen als een indiaan. In zijn 

eentje, maar dat mag zijn moeder niet weten, want die vindt dat hij vrienden moet 

maken. Daarom vertelt hij vaak dat hij bij zijn vriendje Colin, Ricardo of Damian gaat 

spelen.  

 

Maar Colin bestaat niet.  

Ricardo en Damian ook niet. 
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 Dat wil zeggen: er bestaan heus wel jongens met 

die namen, maar Boaz kent ze niet.” 

De toon is gezet: Boaz is een jongen zonder 

vrienden, maar met veel fantasie. Maar dan komt er 

een indiaan bij Boaz in de klas. Ze heet Aisha, praat 

geen Nederlands, maakt prachtige tekeningen en 

trekt graag met Boaz op. Ze maken samen sommen 

en gaan samen aan de slag met opdrachten 

handvaardigheid. Boaz tekent een totempaal, Aisha 

een prachtig indianenmeisje met een jurkje van 

buffelhuid, mocassins en veren in haar haar. Die 

avond thuis vertelt Boaz honderduit over zijn zeer 

bijzondere indianenvriendinnetje, maar zijn vader 

wordt alweer gebeld door De Zaak (“Zo heet het 

werk van papa”).  

In krachtige korte zinnen die rechtstreeks uit het 

hoofd van een kind lijken te komen, schetst Erna Sassen het beeld van een wat 

eenzelvige, stille jongen met een rijke fantasie die weleens wat mist in de klas omdat hij 

aan andere dingen zit te denken (staren noemt zijn oma dat) en graag bij de shetland-

pony’s in de duinen is. En ook van vader die altijd werkt en niet zo gecharmeerd is van 

het indianengedoe van zijn zoon, en van nieuwkomer Aisha en haar familie. Maar 

vooral ook van de wijze oma, een en al oor is voor de rijke verhalen van haar kleinzoon, 

die hem haar schuur leent voor zijn museum van strandvondsten en prachtige 

vogelveren en die hem vertelt over het boek met de titel: Grote mensen, daar kan je 

beter soep van koken.  

Dan slaat het noodlot toe: net nu Boaz eindelijk een lieve vriendin gevonden heeft die 

met hem een werkstuk over de Maya’s gaat maken, krijgt hij te horen dat hij een klas 

mag overslaan en na de herfstvakantie naar meneer Ronnie gaat. Dat was een idee van 

zijn vader, want juf Annet kijkt ook niet echt blij. Boaz wordt zo ‘laaiend, loeiend, 

woest’ als hij nog nooit geweest is en rent weg, de duinen in, naar zijn klimboom. Daar 

blijft hij, ook al wordt het donker en vertelt zijn maag dat het al etenstijd geweest moet 

zijn. 

 

Mooi dat hij niet naar huis gaat. Mooi niet. 

Misschien wel nooit meer. 

 

Hij brengt de halve nacht door bij zijn lievelingspony Ciska, krijgt het koud, hoort 

allerhande vreemde geluiden, wordt bang en probeert de truc die zijn oma hem daarvoor 

gaf: ‘doe dan alsof je moet zorgen voor iemand die nog banger is dan jij’. Dan, 

eindelijk, wordt hij door zijn oma gevonden. En dankzij diezelfde oma, die eens een 

hartig woordje met haar zoon gaat spreken (‘Ik hoop dat het nog heel lang gaat duren 

voor hij op jou gaat lijken’), mag Boaz toch in zijn eigen groep blijven en schrijft hij 

een prachtig werkstuk over de Maya’s. Met illustraties van Aisha, die toch geen indiaan 

blijkt te zijn, maar met haar familie gevlucht is uit Syrië.  
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Je krijgt de neiging om uit elke pagina enkele zinnen te citeren en de prachtige 

decoratieve illustraties van Martijn van der Linden, die rechtstreeks uit Maya-tempels 

lijken te komen, af te drukken. Een ontroerend en ook geestig verhaal over een jongen 

die in verzet komt als hij een klas mag overslaan en van een nieuwkomer in de klas die 

met haar familie te maken krijgt met vreemdelingenhaat. Al wordt dat slechts heel 

terloops en subtiel aangekaart.  

Een aanrader voor al die leerlingen die last hebben van bemoeizuchtige ouders met al te 

veel aspiraties voor hun kroost. Dan mag het boek waar oma in dit verhaal naar verwijst 

(Grote mensen, daar kan je beter soep van koken van Guus Kuijer) ook meteen op de 

lijst.  

Het boek viel zeer terecht in de prijzen bij de Penseeljury. Van mij had het ook door de 

Griffeljury bekroond mogen worden. Toch één minpunt: voor zwakke, dyslectische of 

slechtziende lezers zijn de zwarte letters op de donkerrode ondergrond een ramp om te 

lezen vanwege het gebrek aan contrast tussen tekst en achtergrond.  

Dit boek werd in 2019 door de Penseeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Geïllustreerde kinderboeken. (JK) 

 

Janneke Schotveld De kikkerbilletjes van de koning (Van Holkema & Warendorf, 
2018) 

 

 Een verzameling van vijftien gezellige, veelal 

vrolijke sprookjesachtige verhalen. Sprookjesachtig, 

want er lopen veel koningen, prinsen en prinsessen in 

rond, dieren kunnen soms spreken en de omgeving 

bestaat zoniet uit louter paleistuinen, dan toch 

onbekende landen met zeer vage grenzen. Echte 

sprookjes zijn het niet, daarvoor krijgen de 

hoofdpersonen doorgaans te veel kleur, een begin 

van karaktertekening, mede door de dialogen, en zijn 

de verhaalwendingen vaak te olijk, met allerlei 

hedendaagse elementen. Sommige verhalen ontlenen 

motieven aan bekende sprookjes, het titelverhaal 

bijvoorbeeld aan De prinses en de kikker, en ‘Het vogelmeisje’ doet heel erg denken aan 

Iep van Joke van Leeuwen (geen sprookje). Hier en daar worden rolpatronen 

doorbroken, met het karikaturale verhaal ‘De dappere ridster’ als opvallendste 

voorbeeld. 

Bijzonder aan dit boek is dat ieder verhaal is geïllustreerd door een andere illustrator, 

waaronder bekende als The Tjong-Khing, Annet Schaap en Martijn van der Linden. 
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Dit boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Zes tot negen jaar. (HV) 

 

Ulf Stark Liefde is niet voor lafaards. Vert. Edward van de Vendel (Querido, 2018) 

 

Ulf Stark, de Zweedse kinderboekenschrijver (1944-2017), heeft een lange lijst 

kinderboeken op zijn naam staan. Een boek van hem werd in Nederland al eens 

bekroond met een Zilveren Griffel en voor zijn oeuvre kreeg hij in 1998 de Nordic 

Children Book Price. Als een van zijn laatste boeken verscheen in 2015 En liten bok om 

kärlek oftewel ‘Een boekje over liefde’, een titel die trefzeker de inhoud van het boek 

weergeeft. Voor de Nederlandse vertaling is een zin uit het boek gekozen, Liefde is niet 

voor lafaards, een uitspraak van de vader van hoofdpersoon Fred. 

Fred introduceert zichzelf in de eerste regel van het boek:  

 

Papa en mama noemden mij Fred, want dat betekent ‘Vrede’. Maar dat hielp 

niet. Het werd toch oorlog.  

 

Het verhaal speelt in de weken voorafgaand aan de Kerst. Hoofdpersonen zijn de 

ongeveer achtjarige Fred met zijn vrienden en klasgenoten, waaronder Elsa, en zijn 

moeder, die werkt als tramconductrice. Zijn vader zit als militair in het noorden van 

Zweden om de grens te bewaken tegen de Duitsers (Tweede Wereldoorlog). 

Fred mist zijn vader. Hij houdt in de kast waar vaders mooie pak hangt en waar zijn 

dansschoenen staan bij een kier, waar de wind doorkomt, gesprekken met zijn vader. 

Daar ook vertelt hij zijn grote geheim, dat hij verliefd is op een meisje in zijn klas. Als 

hij op school klaar is met de rekentoets vraagt hij zich af waarom hij Elsa leuker vindt 

dan andere meisjes in zijn klas en komt tot de slotsom: dat ze sterk is, bruin krulhaar 

heeft en dat hij als hij naar haar kijkt het warm krijgt… Hij probeert haar het antwoord 

te geven op een som waar ze moeite mee heeft, maar stoot daarbij zijn pennendoos van 

tafel. Juf vindt zijn gedrag intolerabel, maar denkt dat hij last heeft van 

‘geestverwarring’. En Elsa wat zal zij wel niet denken? 

Bij de nadering van het kerstfeest helpt Fred de 

buurman met het verkopen van kerstbomen. Hij krijgt 

10% van de verkoopprijs en spaart voor een armband 

met diamanten. Vader heeft duidelijk aangegeven dat 

hij er met Kerst niet bij mag zijn, wat moeder en Fred 

vreselijk jammer vinden. Op Freds verlanglijstje voor 

Kerst staat dan ook op nummer 1 Papa en pas daarna 

komen chocoladetaart en een mondharmonica. 

In de kast vraagt Fred zijn vader om raad. Wat moet 

hij nu doen na zijn mislukte spiekactie? Vader vindt 

dat hij met Elsa moet gaan praten en spreekt dan de 

Nederlandse titel van het boek uit: ‘Liefde is niet 

voor lafaards’. Je moet bereid zijn om er iets voor op 

te offeren. Fred besluit Elsa een brief te schrijven. Op 

de laatste dag voor de vakantie weet hij die brief met 

een cadeautje achter te laten op het tafeltje van Elsa. Buiten op het schoolplein ontstaat 

onenigheid tussen Konrad en Elsa. Fred grijpt in en geeft Konrad een stomp: Dat soort 

dingen doe je als je verliefd bent. Hij krijgt een stomp terug met als gevolg een 
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bloedneus. Elsa begeleidt hem al bloedend naar zijn huis en zegt dat ze zijn brief mooi 

vond. Ze geeft hem als kerstcadeautje een spiegeltje met de mededeling: als je erin kijkt 

zie je iemand die ik lief vind. Zo is het een verhaal met een happy end, dat nog ‘happier’ 

wordt als totaal onverwacht nummer 1 van Fred zijn verlanglijst uitkomt. 

 

Al in het begin van het verhaal is duidelijk dat het oorlog is, maar in het boek is dat 

geen hoofdthema. De oorlog duikt op als blijkt dat vrijwel alles voor het Kerstfeest op 

rantsoen is, dat de straatlantaarns niet branden en alle ramen voorzien zijn van 

verduisteringsgordijnen. De ‘idioot met het snorretje’ Hitler komt een paar keer in het 

verhaal voorbij. Oskar en Fred halen op school de grap uit om het skelet in de 

vitrinekast te voorzien van een snor: nu heeft de school een ‘skeletführer’. De directeur 

is woedend: Ik beschouw dit als een domme demonstratie tegen een vreemde 

mogendheid. Maar zijn juf, zijn moeder en later ook zijn vader zijn trots op de actie van 

de twee jongens. 

Het hoofdthema, zo mooi omschreven in de oorspronkelijke Zweedse titel, is de 

ontluikende liefde en hoe je daar als achtjarige mee kunt worstelen. Prachtig beschreven 

door Stark, zowel humoristisch als ernstig. Hij toont zich in dit mooi vormgegeven 

boekje een waar vakman. De kleurenillustraties van Ida Björs ondersteunen uitstekend 

de tekst, bijvoorbeeld de klerenkast van vader en de jongens bezig om de snor op het 

skelet te bevestigen. De Dagens Nyheter noemde het een boek om van te houden en dat 

is een mooie typering voor dit schitterende boekje.  

Dit boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Zes tot negen jaar. (CK) 

 

 

Bovenbouw 

 

Marjolein Hof Lepelsnijder. Ills. Annette Fienieg (Querido, 2018) 

 

Het boek Lepelsnijder speelt in een verleden waarin mensen met houten lepels aten, op 

ezels ruilwaar vervoerden, waarin landeigenaren in koetsen rondreden om hun 

landerijen te bezoeken en een onevenredig groot deel van de opbrengsten te innen. In 

een landschap vol bergen met gevaarlijke richels en dalen met rivieren, dorpen, meren 

en herbergen wonen Frid, een oude grijze man en de jonge Janis samen in een hutje 

boven op de berg weg van de bewoonde wereld met niet meer dan een paar kippen en 

hun hond Luki. 

Frid stroopt en slacht klein wild, klooft hout voor het vuur en plukt kruiden. terwijl 

Janis lepels snijdt uit mooie stukken hout met aan het eind van de steel mooie 

versieringen in de vorm van een raaf, een eekhoorn, een boom, een ezel of een kip 

bijvoorbeeld. Frid noemt zichzelf en vele anderen een stukmaker en Janis een zeldzame 

heelmaker. Af en toe gaat Frid een paar dagen naar het dal om zijn kruidendrank, 

dierenvellen en de lepels van Janis te ruilen voor gerst en reuzel.  

Janis mag absoluut de berg niet af: er heerst volgens Frid een hele enge ziekte die sluipt 

en klimt en neuzen en ledematen opvreet. Veel van de wereld heeft Janis niet gezien, 

ook al is Frid begonnen met hem lezen te leren of van menig ding te vertellen wat je er 

mee kunt. Toch is hij nog van heel veel niet op de hoogte. Een paard heeft hij nog nooit 

gezien en een kers nog nooit geproefd. 
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Op een dag komt Frid niet meer terug, en na een aantal dagen meldt zich een man, 

Schenkelman, met twee ezels, die Janis vraagt om mee naar het dal te gaan. Frid zou 

volgens hem de mensen belazerd hebben en daarom zou hij zijn gevlucht. Janis wil dat 

niet geloven en hij blijft op Frid wachten. Schenkelman laat een ezel achter, en als Frid 

na een tijdje nog steeds niet terug is gekomen, gaat Janis met de ezel die hij Kiezel 

noemt, alleen naar beneden. Hij treft een bijzonder lieve waardin in een herberg die hem 

eten geeft, zijn kapotte voeten verzorgt, hem beschermt tegenover haar man en ook nog 

eens een schalks liedje voor hem zingt:  

 

‘Het koetje loeide in de stal. 

Het was al ver na tienen.  

De boer die stak zijn kaarsje aan. 

Och had hij dat maar niet gedaan. 

Niet gedaan!  

 

Als Janis weer vertrekt krijgt hij nog een buidel eten mee en treft in Ever, die goed kan 

stropen, een kanjer van een kameraad. Samen komen ze in het stadje Dormelstede, waar 

een zus van Ever in een van de krotten woont.  

Met de op handen zijnde hereniging van broer en zus begint het tweede deel van dit 

boek van bijna 300 pagina’s dat opent met de hoofdstuktitel “Ze waren je kwijt en ze 

willen je terug”. Die ze zijn de neven Koender en Asserik Holderling, eigenaren van 

Holderstate die ook Janis in huis terug willen halen. Geleidelijk aan wordt steeds meer 

duidelijk over de kwalijke rol van de neven, zeker als er berichten komen over een 

mogelijke vergiftiging van de ouders van Janis en zijn zus, over de rol van een 

waarzegster, van Frid en Schenkelman en over de dood van Luki en Frid. Het verhaal 

eindigt met een nogal onverwachte ontknoping.  

Dit verhaal over woeste en gevaarlijke 

landschappen, ongelukken, armoede, dieren die 

getroffen worden of mensen ondersteunen (een 

hond en een ezel als steunpunt), een jongen die de 

weg verder moet zien te vinden en een lieve en 

zorgzame oude man die in het verhaal overlijdt, 

deed mij denken aan Alleen op de wereld. 

Liefhebbers van deze eeuwenlange bestseller zullen 

al gauw de nodige overeenkomsten op het spoor 

komen tussen beide spannende verhalen: 

overeenkomsten tussen de jeugdige personages, 

tussen dieren (een hond en een ezel) die aan hun 

kant gaan staan, landschappen die sterk 

overeenkomen of natuurgeweld. De echte lezers 

onder de leerlingen zullen er van genieten, de 

minder ervaren lezers zullen af en toe de beschrijvingen en conversaties wat lang vinden 

duren. Net als Janis zelf trouwens, die zich op enig moment afvraagt waarom de mensen 

niet sneller ter zake kunnen komen als ze hem iets willen vertellen.  

 

Annette Fienig illustreerde als het ware namens Janis alle hoofdstukken met lepels als 

vignetten zoals een vakgenoot ze gesneden kan hebben. Van de tien verschillende 
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vignetten sluiten de diverse lepels meer of minder aan bij de verschillende thema’s. 

Zoals het Interessant is voor leerlingen om te zoeken naar de overeenkomsten en 

verschillen in de teksten, de thema’s en illustraties tussen Alleen op de Wereld en 

Lepelsnijder zo zijn er ook overeenkomsten tussen de thema’s en illustraties in beide 

verwante familie- en avonturenverhalen met al hun personages, dieren en landschappen. 

Vanaf 12 jaar.. 

Dit boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Negen tot twaalf jaar. (PM) 

 

Paul Faassen Eh (De Harmonie, 2018) 

 

Dit woordloze prentenboek in kloek formaat toont louter fantasievogels in sprekende 

kleuren. Communiceren lijken ze ook te doen met elkaar, voorzover de ene vogel op de 

linker- en de andere op de rechterpagina elkaar aankijken. Soms hebben ze iets gemeen, 

in houding en postuur, soms juist niet (klein-groot), en enkele keren wandelen er 

meerdere vogels tegelijk over de pagina. Aangezien vogelkoppen niet zoveel 

uitdrukking hebben, ‘spreken’ de vogels met hun kleuren! Waaróver ze spreken, dat zal 

de kijker zelf moeten invullen – en dat kan de verbeelding aardig aan het werk zetten. 

 

 
 

Dit boek werd in 2019 door de Penseeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Geïllustreerde jeugdboeken.  

Ook kleuters zullen echter kunnen genieten van deze wonderlijke verzameling. Het is 

echt een boek voor alle leeftijden, kan op school inspireren tot navolging en het is ook 

een mooi koffietafelboek. (HV) 
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Davide Morosinotto Het mysterieuze horloge van Walker & Dawn. Vert. Manon Smits 
en Pieter van der Drift (Fantoom, 2018) 

 

De naam Morosinotto is in Nederland nog vrijwel onbekend, maar na de vertaling van 

zijn boek Il rinomato catalogo Walter & Dawn kun je die naam overal op internet 

aantreffen. Morosinotto (1980) is een schrijver, vertaler en copywriter, geboren in het 

Italiaanse Camposampiero. Met zijn boek over het mysterieuze horloge won hij reeds 

verschillende prijzen, o.m. de grote internationale Andersen Award in 2017. Het is een 

dik avonturenboek – 480 bladzijden – dat zich afspeelt in een historisch decor in 

Amerika in 1904. 

 

Het boek gaat over een vriendengroep in de Bayou, de delta van de Mississippi. Het 

bestaat uit vier delen. In ieder deel staat één van de vrienden centraal. In die vier delen 

maken de vrienden een uiterst avontuurlijke reis in noordelijke richting, eindigend in 

Chicago. 

 

Te Trois, Eddie, Julie en Tit brengen zoveel 

mogelijk hun vrije tijd door in het moerasgebied. 

Op een moeilijk toegankelijke plek – na een stuk 

drijfzand – bouwen ze een hut en vervolgens een 

kano van een stam van een cipres. Het verhaal 

komt op gang in deel 1 met als verteller Te Trois, 

die het leven naar zijn hand wilde zetten, als 

tijdens het vissen een blikje gevonden wordt, 

waarin drie dollar blijkt te zitten.  

Na overleg wordt een voorstel van Julie 

aangenomen: ze gaan iets uitzoeken in de 

Catalogus, de postordercatalogus van Walker & 

Dawn, na de Bijbel het meest gelezen boek in 

Amerika. De keuze valt op een politierevolver met 

munitie (Amerika!) en na de bestelling wordt met 

spanning op het pakketje gewacht. Groot is dan 
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ook de teleurstelling als blijkt, dat er geen revolver maar een oud horloge – het horloge 

uit de titel van het boek – in het pakje zit. Wat te doen? 

Een vreemdeling te paard meldt zich namens Walker & Dawn en biedt de kinderen geld 

aan voor het horloge. Ze vertrouwen het echter niet. Als blijkt dat de vreemdeling alleen 

maar het horloge wil, vluchten ze het moeras in. De vreemdeling rent achter hen aan, 

belandt in het drijfzand en wordt een prooi voor een alligator. In zijn tas vinden ze 

papieren waaruit blijkt dat het horloge wel 4000 dollar waard is. Dat brengt ze op het 

idee om zelf het horloge terug te brengen naar Walker & Dawn. Maar dat bedrijf zit in 

Chicago, duizenden kilometers verwijderd van de Bayou. Dat houdt ze echter niet 

tegen: erop af en zien hoe we daar komen. Eerst maar met de kano naar New Orleans en 

dan zien ze wel verder. 

In deel 2, met Eddie als verteller, onderzoeken ze de mogelijkheden om van New 

Orleans naar Chicago te reizen. Treinkaartjes blijken voor hen onbetaalbaar, maar ze 

kunnen als dek passagiers mee op een schoepenrad-stoomboot. Het begin van een 

avontuurlijke reis vol belevenissen. De boot stopt in verschillende plaatsen en als ze 

even gaan passagieren in Memphis worden ze overvallen en weten ze ternauwernood op 

tijd terug te keren op de boot. Julie ziet in een krant een bericht over de moord op een 

meneer Darsley, de moordenaar van miss Dawn. Heeft dat iets met het horloge te 

maken?  

De bootreis eindigt in St. Louis. Verder reizen met een boot is niet mogelijk. Als ze naar 

Chicago willen dan moet dat per trein als verstekeling. Na enige mislukte pogingen – 

conducteurs snijden hen de weg af – lukt het om in een goederentrein te klimmen, die 

kalveren vervoert naar een slachthuis in Chicago. Ze worden in Chicago als verstekeling 

ontdekt en wat er dan allemaal gebeurt wordt verteld in deel 3 door Julie. Zij wordt voor 

het eerst in haar leven gescheiden van Tit en opgesloten in een tuchthuis voor meisjes. 

De meisjes daar moeten boeken maken van oude kranten door ze aan elkaar te naaien. 

Julie leest onder het naaien allerlei berichten over Walker, Dawn en Darsley. Op een 

dag wordt ze opgehaald, naar later blijkt voor een bezoek aan mister Walker, waar ze 

herenigd wordt met haar vrienden. Mister Walker legt ze in de watten in ruil voor het 

horloge. Maar als hij dat eenmaal heeft, stuurt hij hen terug naar de tuchthuizen. 

Onderweg weten ze te ontsnappen en dat is het startpunt voor de finale van hun reis, 

waarin ze hulp krijgen van een journaliste. Daar horen ze over de schat, die de 

vermoorde miss Dawn heeft nagelaten: haar aandelen W&D op naam van toonder. 

Hoewel mister Walker het horloge heeft weet het viertal, dat zich de Bende van het 

Horloge noemt, dank zij Tit de aandelen te vinden. Tit heeft veel gespeeld met het 

horloge en had ontdekt dat als hij eraan draaide het steeds op dezelfde standen kwam te 

staan. Die ontdekking leidt tot de sleutel voor een kluis in een station waar de aandelen 

zich bevinden. Ineens zijn de bendeleden heel rijk. De ondertitel van het boek hoe je 

met 3 dollar rijk kunt worden komt na hun bijzondere reis en hun avonturen in Chicago 

uit. 

In het vierde deel is Tit de verteller. Hij is inmiddels een oude man, die niet meer 

zonder wandelstok kan. Het is een soort epiloog: al jaren leven de bendeleden als rijke 

mensen … 

 

Het mysterieuze horloge van Walker & Dawn is een schitterend avonturenverhaal. De 

ondernemende bendeleden zijn nieuwsgierig, kijken hun ogen uit en beleven werkelijk 

van alles: het drukke stadsleven heel anders dan in de Bayou, de moderne 

vervoersmiddelen, maar ook over standsverschillen en discriminatie. Voortdurend zijn 
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de leden met elkaar in discussie, wat te doen, hoe verder en bovenal wat heeft het 

horloge ermee te maken? Avontuurlijk, ondernemend en creatief. Knap hoe Morosinotto 

op de momenten dat de bende vastloopt steeds weer een ontsnappingsmogelijkheid 

biedt, waardoor ze verder kunnen. 

 

Het boek is in deel 1 geïllustreerd met pagina’s uit de Catalogus, met kaarten en 

plattegronden tijdens de reis in deel 2 en met krantenberichten uit de Chicago Daily 

Tribune in deel 3. In deel 4 staat alleen het omslag van het boek dat de journaliste van 

de krant over hun avonturen geschreven heeft, uitgegeven in 1906 en herdrukt in 1969. 

Een echte kaart van de hele reisroute had voor Nederlandse lezers in dit boek overigens 

niet misstaan. 

 

Voorin het boek staat een waarschuwing van de vertalers. Volgens hen is het boek pure 

fantasie: elke verwijzing naar gebeurtenissen, plekken, personen of organisaties die 

bestaan of bestaan hebben, is zuiver toeval. Maar de historische context waarbinnen het 

verhaal zich afspeelt – begin 20e eeuw – is zorgvuldig in het boek verwerkt. Dat slaat 

niet alleen op nieuwe ontwikkelingen als b.v. schrijfmachines, maar ook op kinderen die 

al jong alcohol drinken en sigaretten roken. En ook op ideeën als dat meisjes nergens 

goed in zouden zijn en dat zwarte mensen minder waard zouden zijn dan witte mensen. 

Het waren andere tijden met andere opvattingen, ideeën en gebruiken. Dat wordt in dit 

boek duidelijk. Niet door middel van een opgeheven vinger, maar als iets wat in die tijd 

normaal werd gevonden. De vertalers voegen er hun waarschuwing aan toe: ‘dus schrik 

niet als je dit soort dingen tegenkomt in het boek, gelukkig weten wij tegenwoordig wel 

beter!’  

Dit boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Negen tot twaalf jaar. (CK) 

 

Jessica Townsend Nevermoor 1 – Morrigan Crown en het Wondergenootschap. Ills. 
Beatrix Castro. Vert. Sabine Mutsaers (Luitingh-Sijthoff, 2018) 

 

Nevermoor is een nieuwe reeks fantasy-verhalen. Deel 1 heet Morrigan Crown en het 

Wondergenootschap. 

 Als je even op weg bent in dit boek krijg je het in 

de gaten: je kunt het verhaal wel uitlezen, maar 

afgelopen is het dan nog niet. En ja, op p. 380 staat 

‘wordt vervolgd’.  

Dat viel te voorspellen na seriesuccessen als Harry 

Potter en De Hongerspelen. En ook deze reeks van 

de Australische debutante Jessica Townsend krijgt, 

zo zei ze in een interview, in elk geval drie delen, 

maar het zouden er ook negen kunnen worden. 

De verteller begint het verhaal met de 

aankondiging van Morrigans dood en daarna de 

uiteenzetting van de situatie waarin zij verkeert. 

Daarmee wordt meteen de nieuwsgierigheid 

gewekt en is Morrigan een personage dat ertoe 

doet. Morrigan (10 jaar bij aanvang en jawel, 
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voorzien van magisch talent) is ‘vervloekt’ en zodoende bekend als ongeluksbrenger en 

daarom verheugt men zich ook op de verlossing, het aanbreken van de Avondstond – 

een soort magisch nieuwjaar, waarna alle seizoenen opnieuw beginnen. Dan zal 

Morrigan komen te overlijden. 

Dat gebeurt nog even niet, dankzij de komst van het enigszins Rubeus Hagrid-achtige 

en enigszins Albus Perkamentus-achtige personage Jupiter North. Hij ontvoert haar naar 

Nevermoor, en wordt haar ‘begunstiger’, waardoor ze kan deelnemen aan de wedstrijd 

om een plek in het Wondergenootschap. Je zou kunnen zeggen: een soort 

Toverschooltoernooi. Zo blijven ze opduiken, de personages, verhaalwendingen en 

magische zaken die ontleend lijken aan J.K. Rowling… 

Net als Rowling neemt ze de fantasiewereld die ze schiep serieus. Ze schrijft met veel 

humor en merkbaar plezier en verzandt zelden in overbodige uitleg. Het verhaal heeft 

vaart genoeg om geboeid te blijven. Ze mag dan een epigoon zijn, maar schrijven kan 

ze. 

Dit boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Negen tot twaalf jaar. (HV) 

 

 

Eerste jaren secundair onderwijs 

 

Mark Lowery Charlie en ik. Vert. Sandra C. Hessels (Van Goor, 2018) 

 

 Mark Lowery was in Engeland eerder succesvol 

met hilarische boeken voor kinderen, zoals The 

jam doughnut that ruined my live.  

Charlie en ik is zijn eerste in het Nederlands 

vertaalde boek en ook hierin gaat de schrijver de 

humor niet uit de weg, hoewel het onderwerp 

allesbehalve vrolijk is. Maar daar komt de lezer 

pas aan het eind van het boek achter, als Lowery 

ons duidelijk maakt, waarom de 13-jarige 

hoofdpersoon Martin met zijn jongere broertje 

het ouderlijk huis verlaat en hem meeneemt op 

een treinreis naar het zuiden. Hij doet dat 

stiekem want:  

 

Als ze doorhebben wat ik aan het doen ben, 

gaan ze door het lint. Ze zijn zo overbezorgd 

om Charlie, dat is gewoon onvoorstelbaar. Hij 

mag niet eens met zijn step naar buiten zonder 

gewapende begeleiding en een heel stel inentingen achter zijn kiezen. 

 

Doel van de reis is de badplaats waar ze vorig jaar een met het gezin een perfecte 

vakantie hadden en waar ze opnieuw de dolfijn willen zien die ze vorig jaar bij elke 

vloed de haven in zagen zwemmen.  
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Het wordt dan ook duidelijk waarom Charlie zich van Marty voor medereizigers moet 

verstoppen op de WC in de trein en waarom Martin sinds vorig jaar fanatiek gedichten 

maakt, het liefst over Charlie. 

Gelukkig is dit geen recensie voor de jonge lezers zelf, maar voor degenen die hen 

adviseren. In de laatste hoofdstukken wordt duidelijk dat het boek, meer dan over een 

spannende reis, over rouw gaat. Charlie is vorig jaar vlak na de vakantie overleden en 

Martin neemt de as van zijn broertje mee naar zee. Daar hoort hij thuis vindt hij, bij de 

dolfijn en niet in een urn op de schoorsteenmantel. De ouders die hem aan zee 

terugvinden met de as in een koekentrommel, zijn nog niet zover en moeten door Martin 

overtuigd worden:  

 

‘Hij zou nooit op de schoorsteenmantel willen staan in een stomme vaas’…. 

‘Nee!’ zegt mama, ‘Hij moet bij ons blijven. Bij zijn familie.’ ‘Maar hij zal toch 

altijd bij ons blijven, ‘zeg ik. ‘We zullen hem toch nooit vergeten? Dat kan toch 

niet? Hij zit in ons, in elk van ons, voor altijd. Maar we moeten afscheid nemen.’ 

 

Het boek heeft een heldere structuur met afwisselend een verslag van de reis, een 

flashback van de laatste vakantie met Charlie en een gedicht dat Marty op de dichtclub 

op school maakte. Zoals het gedicht hieronder, dat Martin waardeloos vindt en zelf in 

zijn schrift met gedichten doorstreept, maar volgens zijn leraar is het zijn beste tot nu 

toe is. 

 

 
Charlie en ik is jeugdliteratuur met een boodschap en de belangrijkste taak van 

opvoedende literatuur is duidelijk te maken dat dingen anders zijn dan ze vaak lijken. 
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Dát lezers zelf laten ontdekken is de sleutel tot relativering van het eigen gelijk en de 

bestrijding van etnocentrisme.  

In het verslag van de gebeurtenissen onderweg naar de badplaats, snijdt Lowrey dit 

thema erg dik aan met de introductie van twee mensen: Het ‘Kwade Meisje’, met boze 

blik, blauw haar en een piercing in wenkbrauw én lip en haar kale, getatoeëerde vriend 

met uitgerekte oorlellen. Marty wil aanvankelijk niets met ze te maken hebben, maar 

vindt in haar later een trouwe reisgenoot en vriendin. En ook haar vriend blijkt mee te 

vallen als hij Marty in zijn ‘rammelbak’ een lift geeft en onderweg als toegift hoort dat 

hij een zeer geliefde bejaardenverzorger is en ook nog perfecte cupcakes kan bakken. 

Alsof dit nog niet genoeg is, vat Martin de boodschap voor ons in tegeltjeswijsheden 

samen: ‘Je moet mensen nooit als iets vanzelfsprekends zien’ en: ‘Een goed karakter is 

net zo belangrijk als een mooie verschijning’.  

Braafheid vinden we op meer plaatsen in het boek, zoals in de beschrijving van Martins 

bezoek aan de WC, waar zijn broertje zich verstopt. Welke 13-jarige in hoge nood zegt 

dan: ‘Ik wil van het toilet gebruik maken.’ Bij al deze braafheid dreigt de jonge kritische 

lezer af te haken, en dat is jammer. Want het boek kan jongeren die een dierbare 

verliezen zeker helpen.. Dit boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een 

Vlag-en-wimpel in de categorie Twaalf tot vijftien jaar. (HN) 

 

Katharine Marsh Niemandsjongen. Vert. Jasper Mutsaers (Luitingh-Sijthoff, 2018) 

 

Een 14-jarige Syrische vluchteling, Ahmed, houdt zich verborgen in een wijnkelder van 

een groot huis in Brussel. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat te 

overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in Aleppo, Syrië. Maar 

tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader dood, en nu is Ahmed 

alleen in een grote stad. 

 Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in 

het grote huis woont en naar huis (in de VS) 

verlangt. Max voelt zich bijna net zo ontheemd als 

Ahmed. Beide jongens missen hun vrienden, beide 

jongens spreken de taal niet en Max wordt ook nog 

eens gepest op zijn nieuwe school. 

Er zijn twee perspectieven: de anonieme verteller 

verlaatst de ene keer in Ahmed; dan weer in Max, 

per hoofdstukje wordt gewisseld. 

Het verhaal is behoorlijk ingewikkeld en spannend. 

Het verweeft niet alleen de verhalen van Max en 

Ahmed, maar ook de terroristische aanslagen in 

Parijs en Brussel (Zaventem) in 2015 spelen een 

belangrijke rol en bovendien trekt Marsh een lijn 

naar de Tweede Wereldoorlog: in de straat waar 

Max woont zat tijdens die oorlog een Joodse 

jongen ondergedoken in een kelder, net als Ahmed. 

Het verhaal van de Joodse jongen inspireert Max tot handelingen die het verloop van het 

verhaal richting geven. 

Het thema van Niemandsjongen mag duidelijk zijn en de boodschap 

(verdraagzaamheid) ook, toch wist Marsh (die overigens zelf een tijd, als expat uit 
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Washington D.C., in Brussel woonde) het verhaal meer te maken dan louter een goede-

bedoelingen-verhaal. 

Het boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Twaalf tot vijftien jaar. (HV) 

 

Marloes Morshuis De schaduwen van Radovar (Lemniscaat, 2018) 

 

Jona woont in Sterrenlicht, één van de vele grote flatgebouwen in Radovar, de 

hoofdstad van Radovia. Het land wordt bestuurd door dictator Starkin, die met een 

combinatie van terreur, propaganda en regels de orde en rust in zijn land weet te 

bewaren. Zij die hun best doen op school of in de fabriek, verdienen punten en hoe meer 

punten een gezin verzamelt, hoe hoger in ze in de flat mogen wonen. Dit beleid past bij 

zijn definitie van solidariteit: ‘Niet alleen aan jezelf denken, maar aan je hele familie. 

Aan de stad’. Dat je daarvoor wat vrijheid moet inleveren, dat spreekt vanzelf. Veel 

bewoners van Radovar, waaronder de ouders van Jona, doen enthousiast mee: 

 

Verrassing! We mogen vanavond naar een lezing over de bouw van Radovar 

Sunrise. Vandaag heeft het bestuur besloten dat niet alleen de bewoners van de 

bovenste verdieping zijn uitgenodigd, maar ook de vijf families die het snelst 

opklimmen in Sterrenlicht. En raad eens op welk plek de familie Berger staat? 

[…..] Vier! Riep haar vader. […] en zonder Jona’s vijfhonderd minpunten hadden 

we tweede gestaan,’ mompelde hij… [p. 41]  

 

Jona heeft haar bedenkingen over het systeem van Rankin en houdt zich niet aan alle 

regels. De strafpunten wanneer ze een plantje voor haar oma wil plukken, geven bij haar 

doorslag. Ze sluit zich aan bij een verzetsbeweging met een duidelijke boodschap: De 

dictatuur moet verdwijnen. Maar dat gaat niet gemakkelijk, wanneer ouders en broertje 

trouwe volgelingen van de dictator blijven en de Zwarte Brigade overal aanwezig is. En 

kan de strijd echt zonder geweld of zonder de familie in gevaar te brengen? Wat doe je 

met vrienden die vijanden lijken te zijn? 

 Met deze problemen worstelt Jona en Morshuis 

verpakt ze in een spannende politieke thriller. Dat 

ze dat kan bewees ze al in haar ecothriller, 

Borealis. In haar eerste hoofdstuk van De 

schaduwen van Radovar presenteert ze in een 

flashback met een scene met haar mysterieuze 

mede-rebel Kilian en de gevreesde Grijze Brigade 

een voorproefje van wat komen gaat. 

Kilian draaide zich om en trok haar steviger tegen 

zich aan dan hij ooit had gedaan. Over zijn 

schouder kon Jona zien hoe de deur openging en 

de Grijze Brigadiers het dal op renden [...]  

Ze probeerde zich los te worstelen, maar Kilian 

klemde haar nog steviger vast. “Hou me vast!’, 

schreeuwde hij in haar oor. ‘Ik laat je niet los!’ 

Jona sloeg haar armen om hem heen. Voor het 

eerst. Voor het laatst. 

Ze viel achterover in de leegte. [p. 6,7] 
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Morshuis stipt belangrijke thema’s van burgerschap aan, zonder ze bij naam te noemen. 

De ervaringen van Jona met de andere personen in het boek gaan over vrijheid, verzet, 

democratie, geweld, dictatuur en collaboratie.  

- De bewoners van Radovar, die ooit gedwongen werden om hun dorpen te verlaten om 

in de stad te gaan wonen en het verlies van hun vrijheid geaccepteerd hebben;  

- De verzetsbeweging van Kilian waar Jona zich bij aansluit en waar gediscussieerd 

wordt over de juiste strategie en het gebruik van geweld daarbij.  

- De dictator Starkin die er alles aan doet om zijn vruchtbare verbond met de fabriek te 

behouden en niet zonder een systeem van onderdrukking kan.  

- De ouders van Jona die hier graag in mee gaan en denken dat hun kinderen er mee 

gediend zijn. De burgermeester van Radovar en tevens moeder van Kilian die pas laat 

doorheeft hoe ze misbruikt wordt. De vader van Kilian die als leider van de Grijze 

Brigade de dictator tot het einde wil steunen. 

De grote thema’s verstopt in de spannende kort hoofdstukken, maakt van De schaduwen 

van Radovar een geschikt (voorlees)boek voor kinderen vanaf groep 8. In de 

nabespreking zullen de grote thema’s vanzelf aan bod komen, niet alleen als het gaat om 

het gedrag van de hoofdpersonen, maar ook om de persoonlijke keuzes van leerlingen 

(‘wat zou jij doen?’), en in vergelijkingen met de situatie elders in Noord-Korea, China 

en elders op de wereld. Waaronder Nederland met de discussies over privacy en 

puntensystemen. 

De doelgroep vraagt om een verhaal met een hoopvol einde en Morshuis levert het in 

een sneltreinvaart. De helden vallen in elkaars armen, de boeven worden het land 

uitgezet of neergeschoten. De collaborateurs, waaronder de familie van Jona, de 

burgermeester en de directeur van de fabriek beloven beterschap. De lezers willen 

natuurlijk ook dat het goed gaat met Jona en Kilian. Ook hier geeft Morshuis voldoende 

hoop.  

Gelukkig blijven er genoeg vragen over voor de nabespreking. We lezen in één alinea 

dat de wederopbouw niet van een leien dakje gaat. De burgermeester en directeur, 

blijkbaar de nieuwe leiders,  

 

plakten pleisters waar ze konden, maar de wonden van tien jaren heelden niet zo 

snel. Er waren rellen geweest in de beruchte Onderwijk-D. Dat die nu 

bloemenwijk heette, hield de relschoppers niet tegen. En vorige week was er een 

grote staking geweest in de fabrieken in de voormalige onderwijken. [p. 299] 

 

Bij de nabesprekingen over de problemen van Radovia na de omwenteling kan het 

verschil tussen rebellen en relschoppers aan bod komen en vooral een thema aan bod 

komen, dat maar weinig aandacht in het boek kreeg: democratie. Mooi onderwerp voor 

een nieuwe thriller van Morshuis. 

Dit boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Twaalf tot vijftien jaar. (HN) 

 

Shaun Tan Verhalen uit de binnenstad. Vert. Eva Gerlach (Querido, 2018) 

 

Verhalen uit de binnenstad is een mysterieus en bevreemdend verhalenboek. Op de 

eerste twee pagina’s staan de silhouetten van 24 dieren en één mens, allemaal 

genummerd. Deze getekende inhoudsopgave verwijst naar 25 korte en langere 

absurdistische verhalen over dieren in de stad. En niet de usual suspects als muis, rat of 
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eend, het begint meteen met krokodillen op de 87e verdieping van een wolkenkrabber. 

De loodgieter vindt dat inmiddels volstrekt normaal, anderen in de lift vinden ook niets 

vreemd aan het naambordje bij verdieping 87: vast een van de vele bedrijven in het 

complex.  

Er is het verhaal over de dode haai waar het publiek massaal voor uitloopt om het 

proces van opensnijden van dichtbij te kunnen zien. Er is het verhaal over de 

stadspaarden gezien door een tweejarige die ook even de geschiedenis induikt en de 

lezer duidelijk maakt dat voorheen het beeld van de straten, de fabrieken en de havens 

gedomineerd werd door paarden, het dier met waarschijnlijk het grootste financiële 

gewin voor de mens.  

Er zijn de even absurde, soms ontroerende, korte verhalen over de reuzenslak, de 

neushoorn op de snelweg die wordt doodgeschoten (het bleek het laatst overgebleven 

exemplaar te zijn), de orka die in de lucht wordt opgehangen, de uil als angstaanjagende 

wachter bij een ziek kind of het Kafkiaanse verhaal over de directieleden die allemaal in 

een kikker veranderen en vervolgens door de secretaresse meegenomen worden in haar 

handtas: ze gaat ze liefdevol verzorgen en dan terugbrengen naar het moeras. 

Er is het prachtige poëtische beeldverhaal over de hond en de mens, steeds een andere 

hond en een ander mens, ruggen naar elkaar gewend, wachtend op elkaar.  

 

Op een dag gooide ik je mijn stok toe. 

Je bracht hem terug. 

Mijn hand kwam tegen je oor. 

Je neus kwam in mijn knieholte 

Toen liepen we naast elkaar 

Alsof het zo altijd geweest was. 

 

Tegen de perfectionistische tijger die mensen volgt, maar alleen van achteren aanvalt, 

bestaat een eenvoudige remedie, zo blijkt uit een experiment: een masker dragen op je 

achterhoofd. De grote meerderheid van de proefpersonen volhardt echter niet in het 

dragen ervan, vanwege een van de zwakheden van de mens: er niet raar bij willen lopen. 

De kleine minderheid die het wel blijft dragen, verwordt tot de kaste van verworpenen 

van de stad. 

In een ander hallucinerend evolutieverhaal 

worden kleine longvissen gered (ze lijken op ons) 

na een grote ramp en daarna ontwikkelen ze zich 

rap tot perfecte mensjes (de verpersoonlijking 

van al onze goede bedoelingen) die een utopia 

bouwen dat opnieuw geen voeten aan de grond 

krijgt. 

In al zijn absurdisme is ‘de maanvis’ een van de 

meest toegankelijke verhalen in deze bundel: een 

groepje kinderen gaat, zoals kinderen soms doen, 

vissen. Alleen deze keer op de hoge daken van de 

gebouwen, hengelend naar vissen in de lucht. 

Totdat Pim, de jongen die nooit iets vangt, de 

meest begeerlijke vis aan de haak slaat: de 

maanvis. Die wordt in triomf mee naar huis 

genomen, ontleed en met spoed naar meneer Hiro gebracht, de uitbater van het meest 
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exotische restaurant waar de mensen graag veel betalen voor iets wat zo schaars is als 

de maanvis. Helaas, de ouders van de jongens krijgen slechts een klein bedrag voor de 

vis die aan de hemel zo prachtig was, en na een uur al tekenen van verrotting vertoont. 

Niets is gewoon in deze verhalen. Bijna elke openingszin roept een vreemde wereld in 

gewone woorden op: ‘Op de zeventachtigste verdieping wonen krokodillen’. ‘We 

hebben de orka uit de zee opgehaald en in de lucht opgehangen’. ‘Aan de tijger ontsnap 

je nooit’. ‘In de achterkamer van onze flat zinkt een varken’. ‘Waar geld bij elkaar 

komt, daar volgen de duiven’. ‘Beren met advocaten. Zo eenvoudig was het’. 

Bijna geen dier is in zijn gewone habitat, of het moest de hond zijn die op zijn baas of 

bazin wacht, geen gebeurtenis vanzelfsprekend en geen verhaal dat eindigt met: en ze 

leefden nog lang en gelukkig. De verhalen lijken op koortsdromen waarin een surreële 

realiteit vanzelfsprekend lijkt. En daartussen staan de bijna fotografische, magisch-

realistische schilderijen van Shaun Tan in vaak donkere, nachtelijke kleuren met 

schijnsels van licht als op 17e eeuwse schilderijen. De pagina-grote illustraties staan 

bijna steeds na het verhaal afgedrukt.  

Wat is de rode draad in het boek? Die staat denk ik in het slotverhaal over de mens, het 

dier dat rechtop loopt met ‘ondersteboven gekeerde handen’ en ‘de neus te ver boven de 

grond’ en maar blijft rondrommelen,  

 

alsof dat absurde rechtop lopen, ons ook een afwijking van onze ogen en onze 

geest heeft bezorgd. Altijd achterom kijken naar wat er was. 

 

En te laat herinneren we ons wat ons bindt: “dezelfde koolstofverbinding als bij ieder 

ander: haai, beer, krokodil, uil varken, longvis, maanvis, papegaai [...] .. we hebben ze 

in elk geval onze mooiste woorden gegeven.’  

De binnenstad is geen plek, maar een metafoor waarmee de zwakte van mens en 

samenleving wordt blootgelegd.  

Ik denk niet dat dit boek massaal uitgeleend gaat worden in de bibliotheken. Voor veel 

kinderen zullen de verhalen wat weinig toegankelijk en weinig spannend zijn. Meer een 

boek voor de fijnproevers onder de lezers en de kijkers naar prachtig beeldmateriaal. 

Dit boek werd in 2019 door de Penseeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Geïllustreerde jeugdboeken. (JK) 

 

 

Informatief 

Floor Bal Het hele soepzootje. Ills. Sebastiaan Van Doninck (Gottmer, 2018) 

 

 Floor Bal kreeg voor haar prentenboek over 

de geschiedenis van de aarde net geen 

Zilveren Griffel. De poging van de schrijfster 

om de hele geschiedenis in een prentenboek 

voor kleuters te stoppen vindt de jury ook 

een ‘bijzonder lastige opgave’, maar Bal 

‘slaagt daar voortreffelijk in’. De jury prijst 

de manier waarop ze ‘antwoorden op grote 

vragen versimpelt, zodat ook een vierjarige 

ze kan begrijpen.’ Als ik het juryrapport lees, 
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is het alsof ik een ander prentenboek heb gelezen.  

In haar poging tot versimpeling worden de teksten cryptisch en raakt de logica zoek: 

 

Dat hete puntje ontploft. Zomaar. Met een knal. Een stille knal, want geluid is er 

nog niet. Wel zo lekker rustig. 

 

Kleuters houden ervan om grip op de zaak te houden. Daarom moeten mensen en 

dingen concreet voorstelbaar zijn en hun belevenissen logisch uit elkaar voortvloeien. 

Dat dieren en dingen daarbij kunnen praten en toveren is geen probleem. Als het maar 

hout snijdt wat ze zeggen en doen. 

Het verhaal van Bal snijdt op te veel plaatsen geen hout en in de teksten bij de mooie 

tekeningen staan te vaak onduidelijkheden. Zoals op de pagina over mutatie en evolutie, 

waarin een beschrijving van het vermogen van vissen om zich aan hun omgeving aan te 

passen wordt afgesloten met de korte mededeling:  

 

Zo past de familie zich aan. Een nieuwe soort ontstaat. 

 

Ik las het boek voor aan mijn kleinzoon van vier. Nadat ik hem had uitgelegd wat hier 

bedoeld wordt, vroeg hij zich af of dat straks bij hem ook zou gebeuren. 

Maar volgens de Griffeljury werkt de aanpak van Bal uitstekend en prijst hoe ze het 

ontstaan van het leven samenvat in enkele zinnen:  

 

Dit is geen plek waar iets leven kan. Tot er wél iets leeft. OPEENS. 

 

De overeenkomst met de aanpak in een ander boek valt op: In het begin was er niets en 

daarna schiep God hemel en aarde. Die aanpak werkt ook, dat wil zeggen voor wie erin 

gelooft. Een gelovige kan het immers het onbegrijpelijke aan. 

Daar hoort mijn vierjarige kleinzoon niet bij. Hij nam halverwege het voorlezen het 

boek van me over en maakt zijn eigen verhaal bij de tekeningen. Werd het toch nog een 

mooi logisch opgebouwd verhaal.  

‘Er is er geen enkel boek dat de wetenschappelijke ideeën over het ontstaan van het 

heelal en het leven op hun niveau uitlegt’, zegt Bal in een interview. De vraag is of 

begrip over de grote wereld al moet bij kleuters. Laat ze maar fijn oefenen met logica in 

hun eigen wereld en geef ze van Het hele soepzootje alleen de plaatjes.  

Dit boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Informatief. (HN) 

 

Arend van Dam De bromvliegzwaan en andere verhalen over onze taal. Ills. Anne 
Stalinski (Van Holkema & Warendorf, 2018) 

 

Ik wist niet dat bromvliegzwaan een ezelsbruggetje is. Wij leerden alleen ‘t kofschip en 

moesten maar snappen dat de medeklinkers die daar niet in staan, een d krijgen in de 

verleden tijd. De bromvliegzwaan is overigens allerminst een boek waaruit je goed kunt 

leren spellen. Het vertelt verhalen over de reis van het Nederlands in de tijd en in de 

ruimte.  

Elk hoofdstuk bestaat uit een verhaal, een informatieve tekst en enkele weetjes terzijde.  

De verhalen gaan onder meer over een Vlaamse monnik in een Engels klooster, Grote 

Pier, De beukenschors van Laurens Janszoon Coster, een Japanse kapitein, een Zuid-
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Afrikaans meisje dat Nederlands leerde, zingende slavinnen op een plantage, een 

boottocht in Suriname, en een schoolmeester uit Sluis die Van Dale heette.  

De informatieve teksten gaan onder meer over het ontstaan van de taal, de eerste zin in 

het Nederlands, het Fries, de boekdrukkunst, het Vlaams, het Afrikaans, het Nederlands 

in de in de wereld, intonatie en klemtoon, woordenboeken en de spellinghervorming. De 

overige (in aparte blokjes genoteerde) weetjes betreffen termen als palindroom, 

sjibbolet, anagram, onomatopee, leenwoord, bastaardwoord, creooltalen, en het 

verschil tussen Azerty en Qwerty.  

‘Zo zou het gegaan kunnen zijn’, lijkt de achterliggende gedachte bij de verhalen over 

bijvoorbeeld de herkomst van de taal, de eerste zin uit de Nederlandse literatuur of het 

ontstaan van de boekdrukkunst. Een van de verhalen gaat over de Vlaamse ridder Jan 

die monnik en kopiist werd in en klooster in Rochester. In de marge van een 

overgeschreven Bijbeltekst probeerde hij zijn pen en schreef de zin: Hebban olla vogala 

nestas hagunnan hinase hi(c) enda thu Wat unbidan we nu (Alle vogels hebben nesten 

begonnen behalve ik en jij. Wat wachten we nu?). Een ander verhaal vertelt hoe Laurens 

Janszoon Coster een letter sneed uit een stukje beukenschors en vervolgens de 

vermeende uitvinder van de boekdrukkunst (althans het drukken met losse letters) werd. 

Het hoofdstuk over de boekdrukkunst heet dan wel ‘Liegen dat het gedrukt staat’, toch 

is het jammer dat voor de lezers niet steeds helemaal duidelijk is wat nu feit is, en wat 

fictie.  

 Het aardigste van het boek vind ik de structuur van 

de reis van het Nederlands, zowel in de tijd (iets 

minder geslaagd) als in de ruimte, de rol die het 

Nederlandse speelde en speelt in de wereld, inclusief 

de diverse leenwoorden uit het Nederlands in 

bijvoorbeeld het Engels, het Japans en het Russisch 

(en omgekeerd). Yankee en dollar bijvoorbeeld zijn 

Amerikaanse woorden die van het Nederlandse Jan-

Kees en daalder afstammen. Al kennen de kinderen 

misschien het Nederlandse woord daalder ook niet 

meer. 

Jammer dat Van Dam soms wat weinig precies is in 

zijn informatie. Zo gebruikt een twaalfjarige 

waarschijnlijk geen 15.000 woorden, maar kent hij 

die, en lijkt het me onwaarschijnlijk dat Gutenberg 

naast de letters van het alfabet ook de typisch 

Nederlandse lettercombinaties oe en ui sneed. En 

misschien had Van Dam iets duidelijker in kunnen gaan op het onderscheid tussen 

gesproken en geschreven taal. Zo zal de vraag bij de zin van Ridder Jan niet zijn 

geweest of het ‘werkelijk de eerste Nederlandse zin was’, maar of het de eerste 

geschreven zin in het Nederlands was. En een omschrijving als ‘wij gebruiken de letters 

als klanken [..] maar in de tijd van de Feniciërs waren de a en de b symbolen’ is ook wat 

onhandig.  

Dat laat overigens onverlet dat er veel mooie informatie over het Nederlands te vinden 

is in het boek. 

Anne Stalinski is zowel illustrator als grafisch vormgeefster. De geestige stripachtige 

tekeningen in zwart en geel lijken af en toe mooi aan te sluiten bij illustratiestijlen uit de 
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besproken landen. Daartussendoor strooit ze in handschrift alle mogelijke lettertypes 

over de pagina’s.  

De informatie in De bromvliegzwaan leent zich uitstekend om de lees- en taallessen 

eens af te wisselen met heel andere informatie over de Nederlandse taal. En de verhalen 

kunnen zo naar de geschiedenisles of de aardrijkskundeles. De leenwoorden kunnen 

mooi als eyeopeners dienen en bruggetjes vormen tussen verschillende vakken. 

Waardoor kent het Russisch Nederlandse leenwoorden als botsman of kajoet? 

Dit boek kreeg een Zilveren Penseel en van de Griffeljury een Vlag en Wimpel, beide in 

de categorie Informatief. (JK) 

 

Katharina von der Gathen Bij de beesten af, het liefdesleven van dieren. Ills. 
Anke Kuhl, vert. Esther Ottens (Van Holkema & Warendorf, 2018) 

 

De titel van dit uit het Duits vertaalde boek is beter dan de oorspronkelijke: kennelijk 

bestaat er in het Duits geen equivalent voor de uitdrukking 'bij de beesten af'. De Duitse 

titel luidt statig: Das Liebesleben der Tiere, wat in de Nederlandse versie de ondertitel 

werd. 

 Het boek biedt een vermakelijke reeks weetjes 

over dat liefdesleven, netjes geordend in drie 

delen: 'Ik zal je krijgen - versiertrucs', 'Ik heb je - 

de paring' en 'Als de kleintjes komen'. Ieder deel 

telt zo'n vijf à tien hoofdstukken (de meeste voor 

de paring...), met grappige koppen als 'Kijk naar 

me', 'Lekkere luchtjes', 'List en bedrog', 

'Omkoping, betaling, cadeaus' en 'Een zware 

bevalling'. Ider hoofdstuk behandelt zo'n drie 

('Lekkere luchtjes') à vijftien ('Familieleven') 

dieren. Je kunt die terugvinden in een register, 

achterin. 

Dat liefdesleven blijkt vele verrassende vormen te 

hebben en voor menige scholier zal het een eye-

opener zijn te ontdekken dat homoseksualiteit bij 

veel diersoorten voorkomt. Over het verschijnsel 

paring op zich doet de auteur niet moeilijk, een en ander wordt zonder omwegen 

beschreven. Het is bijna te betreuren dat ze de diersoort homo sapiens niet heeft 

opgenomen. 

De illustraties van Anke Kuhl zijn meer karikaturaal dan documentair, maar bieden hier 

en daar toch enige informatie over hoe het beschreven dier er ongeveer uitziet. De 

fruitvlieg komt er ook in voor en siert bovendien (in aantallen) zowel inhoudsopgave als 

register. 

Er is één storende fout op p. 103, waar de jonge kangoeroe aan een 'vermoeide reis' 

begint waar een 'vermoeiende reis' wordt bedoeld. Dit boek werd in 2019 door de 

Penseeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de categorie Informatief. (HV) 
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David Hockney, Martin Gayford en Rose Blake Kijken voor kinderen. Vert. Jesse 
Goossens (Lemniscaat, 2018) 

 

‘Literatuur is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’, zei 

Kloos als tachtiger. Wat mij betreft kan het woord ‘literatuur’ ook vervangen worden 

door ‘kunst’. In Kijken voor kinderen behandelen de kunstenaar Hockney, 

kunstrecensent Bradford en illustrator Blake het maken van beelden door de eeuwen 

heen, van een grotbewoner van 17.000 jaar geleden tot iemand die beelden maakt op 

een tablet. Waarom doen we het, en wat betekenen ze? Ieder individu, zeggen Hockney 

en Bradford, heeft zijn reden om een beeld op zijn eigen manier te maken. Elk mens 

kijkt door de lens van het eigen gevoel, de eigen herinnering en de eigen persoonlijke 

interesse.  

Het inspirerende van het boek is dat beelden nu eens niet weergegeven worden door 

data, titels en locaties in chronologische volgorde, maar thematisch. Hockney en 

Gayford gaan daarbij met elkaar in discussie en vullen elkaar aan, waarbij Hockney’s 

zienswijze te lezen is in de handgeschreven letters, en die van Gayford in getypte. 

Doordat die twee ieder hun eigen zienswijze tonen op een kunstwerk leren we dat er 

geen verkeerde manier is om naar kunst te kijken.  

De truc is daarbij dat de auteurs nogal eens kunstwerken met elkaar vergelijken; in de 

verzorgde uitgave op groot formaat kijken we naar de overeenkomsten tussen van Jan 

van Eyck (met het portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw) en David Hockney, 

waarin Hockney laat zien hoe in beide de tijdgeest wordt weerspiegeld. Of het gebruik 

van licht en donker bij een foto van Marlène Dietrich en het geschilderde portret van de 

Mona Lisa. Het dwingt je in ieder geval om de beelden goed te bestuderen en erover na 

te denken.  

De thema’s laten de verschillende 

invalshoeken zien die bepalen hoe je naar 

kunst kunt kijken: de filosofische invalshoek 

(waarom maken we beelden en wat betekenen 

ze voor mensen), de invalshoek van het 

gebruik van lijnen (een paar lijnen wekken al 

een indruk van mensen, dieren of 

landschappen), de invalshoek van licht en 

schaduw (nodig om afbeeldingen levensecht te 

laten lijken), de invalshoek van het invullen 

van de ruimte (het gebruik van perspectief, en 

het ruimtegebruik in Chinese rolschilderijen), 

die van spiegels en bespiegelingen (een 

spiegel is waarheid en leugen tegelijk), die 

van schilderen en fotograferen (schilders en 

fotografen hanteren dezelfde technieken), die 

van bewegende beelden (eigenlijk stilstaande beelden die snel achter elkaar bekeken 

worden) en die van de toekomst van beelden (ook digitale beelden zijn vaak met de 

hand gemaakt).  

Het boek toont hoe kunstenaars iedere keer opnieuw nieuwe manieren vinden om iets te 

schilderen, bijvoorbeeld bij het schilderen van een spiegel, een sinaasappel, vieze 

slippers, het perspectief, of voor- en achterkant van een beeld tegelijk. Telkens als 

iemand iets nieuws uitvindt kijken kunstenaars naar elkaar, kopiëren ze wat ze zien en 
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geven er hun eigen draai aan. Kunstenaar-uitvinders gebruiken allerlei 

inspiratiebronnen; Disney kijkt, net als van Gogh, naar de Japanse kunst, en neemt het 

gebruik van sterke kleuren en lijnen en het weglaten van schaduwen over.  

Ook het gebruik van materialen en trucjes wordt belicht; Hockney en Gayford laten zien 

welk gereedschap kunstenaars gebruiken om alles zo nauwkeurig mogelijk op het doek 

te krijgen, van camera obscura’s en camera lucida’s (persoonlijk nog nooit van gehoord) 

tot almaar lichter wordende fototoestellen. Tot slot zie je hoe de techniek van invloed is 

op het beeld en de toekomst van beelden. Nuchter is het commentaar op fake foto’s, ‘het 

is tegenwoordig niet ongebruikelijk om fakefoto’s tegen te komen van politieke 

beroemdheden of gebeurtenissen. Maar mensen verwachten toch nog steeds dat beelden 

de waarheid vertellen en de wereld laten zien zoals die is. Sommige beelden doen dat 

misschien meer dan andere, maar geen enkel beeld doet dat helemaal- dat is 

onmogelijk.’  

 

De kwaliteit van de beelden is ronduit prachtig, het boek staat vol met hele of halve 

pagina’s met afbeeldingen in schitterende kleuren en op uitstekend papier. De 

illustraties van Rose Blake - jazeker, dochter van Quentin Blake, illustrator van Roald 

Dahl’s boeken - verlevendigen het geheel, verbinden de onderwerpen, teksten en 

thema’s aan elkaar en vatten het humoristisch samen met een onopvallende hoofdrol 

voor Stanley en Boogie, de twee huisdieren van Hockney. Blake tekent Hockney en 

Gayford op iedere pagina al acterend in het verhaal, samen met een beeld van zichzelf 

als 11-jarige, de leeftijd waarop ze Hockney voor het eerst ontmoette. Ze staat ook op 

de cover.  

 

 
 

Ondanks de thematische insteek is het handig voor het overzicht dat achterin het boek 

een tijdlijn staat met uitvindingen die de kunst hebben beïnvloed, evenals een 

woordenlijst met gehanteerde termen.  

Vinden kinderen dit een mooi boek? Het zet ze in ieder geval aan het denken doordat ze 

leren op een andere manier naar kunst te kijken. Niks is verkeerd en iedereen doet dat 
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weer anders. Doordat de auteurs laten zien hoe zij het doen, kunnen lezers het op hun 

manier doen.  

Wat betreft de leeftijdsgroep, het boek wordt aangeprezen voor 9- tot 14-jarigen. 

Mochten de allerjongsten de inhoud nog niet helemaal bevatten, dan zijn de heldere 

thema’s zeer bruikbaar voor leerkrachten of kunstdocenten die met kinderen werken. Je 

kunt de thema’s aangrijpen en er vragen over stellen, of je eigen mening erover laten 

horen. In het speelse boek Kijken voor kinderen over kunst leren kinderen niet alleen 

kijken naar kunst, maar ook anders kijken naar de hele wereld.  

Dit boek werd in 2019 door de Penseeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Informatief. Het is de enige titel waarbij door de CPNB de vertaler ook in het 

overzicht in juryrapport wordt vermeld: Jesse Goossens. (AW) 

 

Marc ter Horst Palmen op de Noordpool (Gottmer, 2018) 

 

In 183 bladzijden bespreekt Marc ter Horst de veranderlijke aard van het klimaat, de 

oorzaken van de huidige klimaatverandering en wat we ertegen kunnen doen. De 

informatieve teksten zijn vlot geschreven, hebben een optimistische en licht 

humoristische toon, direct gericht op de jonge lezer. De lezer die liever wat bladert, kan 

zich laten leiden door een inhoudsopgave met aansprekende titels van hoofdstukken 

zoals ‘Sneeuwballen & vulkanen’, over de vroege geschiedenis van het klimaat, 

‘Schoorstenen & koeienscheten’, over de oorzaken van klimaatverandering en ‘Welles 

& nietes’, over het gezeur over klimaatverandering.  

In een register zijn bijna alle trefwoorden 

opgenomen. Grappige tekeningen zorgen voor 

toelichting bij de tekst of een rustpunt voor de lezer 

die even later weer aan de bak moet om nieuwe, 

vaak complexe informatie tot zich te nemen.  

Kinderen hoeven niet direct alles te snappen, zegt de 

schrijver in een interview in Trouw. Daarmee dekt 

hij zich in tegen de kritiek dat een complex 

probleem als de opwarming van het klimaat niet 

geschikt is voor jonge lezers omdat ze de 

noodzakelijke natuurkundige voorkennis niet 

hebben.  

Maar het probleem niet aansnijden is geen optie: 

ook kinderen volgen het nieuws en merken de veranderingen in hun dagelijkse leven. 

Hoe pak je dat als opvoeder aan zonder te vervallen in een lijstje met boosdoeners 

(industrie is bah en auto’s ook) of voorschriften (Gij zult niet te lang douchen)? 

Schrijvers over dit onderwerp vallen grofweg uiteen in twee groepen.  

Allereerst zijn er de wetenschappers die hun ivoren toren verlaten en zich bedienen van 

alledaagse taal. Dat moet voldoende zijn om begrepen te worden. Daarbij moeten zij de 

vragen onderdrukken die als vanzelf bij wetenschappers opkomen (Klopt het wel? en 

Mis ik niets?). Vertegenwoordigers van deze groep zien we het meest in de media; ze 

laten na hun uiteenzetting hun toehoorders meestal in stille bewonderende verbazing 

achter.  

De tweede groep schrijvers heeft mijn voorkeur. Ze starten vanuit de mogelijkheden van 

hun publiek en kijken hoe de nieuwe inzichten kunnen worden verbonden met 
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aanwezige kennis. Deze groep moet eerst de kennis zelf nog vergaren of bijspijkeren, 

maar hebben het grote voordeel nog te weten hoe het is om iets niet te weten. Deze 

groep heeft meer kans van slagen, zeker als ze vertegenwoordigd worden door 

schrijvers als Ter Horst. Hij maakt de lezer in een voorwoord duidelijk deelgenoot van 

zijn probleem: 

 

Maar de laatste jaren verandert het klimaat nogal snel. Daarom heeft iedereen 

het over klimaatverandering. Terwijl dat best een ingewikkeld verhaal is, met 

stukjes natuurkunde, scheikunde, geologie, biologie, meteorologie… Hoe kunnen 

amateurs zoals jij en ik dat nou snappen? Want we willen natuurlijk wel weten 

hoe dat zit met de ijsberen, de orkanen en al die overstromingen. [p. 9]  

 

De schrijver heeft een paar jaar gestudeerd en … 

 

alles voor jou en mezelf op een rijtje gezet op een manier die jij en ik meestal 

wel en soms net niet begrijpen. Maar als je het even niet begrijpt is dat echt niet 

zo’n probleem. Als je even doorzet begrijp je het weer wel. [p. 9]  

 

Deze wat cryptische, maar optimistische visie zal de jonge lezer aanspreken, hoewel hij 

of zij er op een aantal plaatsen in het boek achter zal komen dat ook na even doorzetten 

het begrip weg blijft. Op veel plaatsen in het boek kan dat ook moeilijk, zoals bij de 

misleidende tekening bij de tekst over het broeikaseffect; bij de tekst over het 

voorkomen van zwerfstenen, die niet en toch weer wel in het zuiden van Nederland te 

vinden zijn; of bij de tekst over de industriële revolutie in Groot-Brittannië, waar 

belangrijke kennis in één zin wordt samengevat en daardoor niet landt: ‘Door nieuwe 

landbouwtechnieken groeide de bevolking hier snel.’ [blz. 61] 

De lijst met voorbeelden kan gemakkelijk aangevuld worden en dat is natuurlijk wel 

begrijpelijk in de dappere poging van Ter Horst om alles in 183 pagina’s op een rijtje te 

zetten en complexe, maar belangrijke verklarende krachten in de aarde (bij. 

platentektoniek) en de atmosfeer (bijv. luchtstromen) uit de weg gaat. Wat hij wel 

behandelt gaat regelmatig in sneltreinvaart en dan mist de lezer te veel van het uitzicht. 

Dat geldt zeker voor de jongere lezer, die vanaf 10 jaar mee mogen lezen.  

Toch slaagt de schrijver van Palmen op de Noordpool een deel van zijn belofte uit het 

voorwoord waar te maken en daarmee een belangrijk boek voor leerlingen en hun 

leerkrachten te schrijven. 

Non-fictieboeken moeten in toenemende mate concurreren met andere didactische 

hulpmiddelen en als het gaat om het begrip van verschijnselen en processen bieden 

instructieve filmpjes meer mogelijkheden. Ter Horst laat op veel plaatsen zien waar de 

meerwaarde van een goede non-fictie tekst ligt: de lezer heeft het tempo in eigen hand 

en kan zich daardoor beter concentreren op de boodschap. Ter Horst giet de boodschap 

in verrassende presentaties, zoals het recept: ‘Maak je eigen ijstijd’, waarin de lezer 

leert onder welke voorwaarden een ijstijd ontstaat. Ook de presentatie van nieuwe 

energiebronnen als een wedstrijd (zonder duidelijke winnaar) en het afscheid van de 

fossiele brandstoffen in briefvorm zijn originele didactische vondsten.  

In de hoofdstukken ‘Ramspoed & Ellende’ en ‘Fluithaas & inktvis’ passeren vele 

mogelijke nare gevolgen van klimaatverandering de revue: Te veel water of te weinig 

water, enge dieren of uitstervende dieren, voedseltekorten en oorlog. Ter Horst weet dat 

dit geen leuke lessen worden en begint daarom met enkele voordelen van de 
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opwarming, zoals een ijsvrije noordelijke verbinding met Azië. Als grootste voordeel 

ziet hij dat mensen nu eindelijk door hebben dat ze niet roekeloos met de aarde mogen 

omgaan. Leerlingen die deze boodschap begrepen hebben, krijgen in de laatste 

hoofdstukken voorgeschoteld hoe mensen de gevolgen van klimaatverandering kunnen 

tegengaan en de oorzaken kunnen aanpakken.  

Het boek besluit met een hoofdstuk over de discussies over klimaatverandering. 

Leerkrachten kunnen ter voorbereiding van klassengesprekken dankbaar gebruik maken 

van de heldere overzichten die Ter Horst geeft van de argumenten van de 

klimaatontkenners en ook van de dooddoeners die in gesprekken regelmatig de kop op 

steken. Ook op de rol van media bij de verspreiding van echt- en nepnieuws blijft niet 

onbelicht.  

Aan het eind van het boek doet ter Horst iets wat hoognodig is bij een zo’n beladen 

onderwerp:  

 

Maar ga je nou niet schuldig voelen als je een keer een lampje laat branden, een 

saucijzenbroodje eet of te lang onder de douche staat. Op die manier is er niets 

aan en ga je het ook niet volhouden.  

Dan denk je binnen de kortste keren: bekijk het maar met je klimaat. En dat zou 

zonde zijn. Want als je om je heen kijkt zie je dat we al hartstikke goed bezig 

zijn met z’n allen. Dat hele welles-nietes is al lang achterhaald.  

Bijna niemand twijfelt er nog aan dat de snelle opwarming van de aarde door 

mensen komt en dat mensen er iets aan moeten doen. De grote 

klimaatverandering is allang begonnen. Doe je mee?  

 

Dit boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Informatief. (HN) 

 

Poëzie 

 

Kees Spiering Jij begint. Ills. Alette Straathof (Luitingh-Sijthoff, 2018) 

 

Jij begint is een dichtbundel met 80 gedichten. Het boek begint, nogal ongebruikelijk 

voor een kinderboek, met een voorwoord van de schrijver. Daarin vertelt hij over de 30 

jaar tussen het oudste en het jongste gedicht, over wat autobiografisch is (of tenminste 

‘een beetje echt gebeurd’) en over herinneringen aan pesten of liefdesverdriet.  

Spiering blikt ook terug op zijn ontwikkeling als dichter: hij maakte de toon 

gevarieerder en durfde steeds meer. Maar nog steeds moet een gedicht heel precies zijn: 

‘Het ritme moet kloppen. Er mag geen woord of leesteken te veel of te weinig in staan.’ 

Leuk om met oudere leerlingen de gedichten aan zijn eigen doelstellingen te toetsen.  

 

Jij begint is een prachtige bundel gedichten over levende en dode huisdieren (vooral 

dode), over vader en zoon, over broers, pestende klasgenoten, ruziënde en/of scheidende 

ouders, verdriet om een overleden klasgenoot, de eerste zoen, de eerste dans, mooie 

observaties en mijmeringen, en veel liefdesverdriet over weer een meisje dat het 

uitmaakt. 
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Er staan prachtige zinnen in, met mooie observaties en metaforen. ‘Er bewoog iets aan 

de rand van wat ik zag’; ‘Waardoor ik kijk naar nooit genomen foto’s’; ‘Wat de 

woorden niet zeggen’.  

De gedichten over ouders die niet deugen, pestende 

klasgenoten en liefdesverdriet grijpen je soms naar de keel.  

Het meest verrassend vond ik bij diverse gedichten het slot, 

soms als een ontknoping, dan weer als een ontnuchtering (Die 

zijn / ook vaak dood, konijnen) of als relativering van de 

emoties daarvoor (als kuste je / een theedoek aan de lijn). In 

het gedicht ‘Briefje’ schrijft een kind aan een moeder in het 

ziekenhuis onder meer:  

 

Niemand moppert  

als de hond een kuil graaft 

in de tuin. Niemand vraagt wat 

we hebben gedaan en hoe  

dat was. 

Dag! 

(Hier gaat alles goed.) 

 

De illustraties in zwart, wit, grijs en blauw van Alette Straathof sluiten vaak verrassend 

mooi aan op de tekst. 
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Spiering gebruikt in zijn voorwoord het woord dwalen. Dat is ook een mooi woord voor 

wat een lezer uit de bovenbouw met deze bundel zou moeten doen. Langzaam dwalen, 

en af en toe stilstaan. Dit boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een 

Vlag-en-wimpel in de categorie Poëzie en door de Penseeljury met een Vlag-en-wimpel 

in de categorie Geïllustreerde jeugdboeken. (JK) 

 

Hans Hagen Onbreekbaar. Ills. Deborah van der Schaaf (Querido, 2017) 

 

Onbreekbaar is een bundel van 31, vooral korte, gedichten, met op twee na titels van 

een enkel woord zoals mooi, kom, doof, kruidje, tactiek, pluisjes en liplezen. Die twee 

uitzonderingen zijn hoogst persoonlijk: ‘vang me’ en ‘te vroeg’. In beide gedichten 

komt een verteller bijzonder vaak aan het woord. In ‘vang me’ is de verteller in het 

eerste couplet bezig met een vrije val in het ravijn, maar wordt hij in het derde couplet 

aan het slot wakker in de armen van Regina.  

 

het is niet nodig om in paniek te raken 

als ik in een ravijn val 

of van een brug 

omdat er geen verrassing meer wacht 

en de dood me zeker vangt  

klemvast 

ik hoef niets te kiezen 

er is geen weg terug 

ik mag genieten van de snelheid 

en de herinnering aan het bos 

 

[…] 

 

en toen schrok ik wakker 

breekbaar in haar armen 

ze ving me voor ik echt viel 

 

In ‘te vroeg’ is de verteller op bezoek bij iemand (‘jou’) in een ziekenhuis maar hij mist 

een vertrouwde bekende, weet wel degelijk dat ‘na de ingang de uitgang wacht, (…) hoe 

plotseling het soms gaat (en) gesprekken nog niet af’. Zijn wens in het derde en laatste 

couplet is zo idyllisch dat ik die troost niemand wil onthouden:  

 

een beetje inspraak op het eind 

niet te jong en iets zachter 

op een dag die goed uitkomt 

en alles besproken  

dat zou ik willen 

niet zonder afscheid 

 

De titel ‘onbreekbaar’ lijkt al even idyllisch als het zo juist geciteerde derde couplet.  

 

In het geestige korte gedicht ‘kam’ staat in een oud kammetje het woord onbreekbaar te 

lezen, maar dat wordt in de slotregels mooi gelogenstraft.  
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als het eerste tandje afbreekt 

staat het er nog steeds 

onbreekbaar 

 

Toch breekbaar dus.  

 

 
 

Over deze bundel zou je kunnen zeggen dat de aandacht voor sterfgevallen hoog scoort 

en dat deze dichter, zoals vele dichters, dit thema tot zijn persoonlijke repertoire is gaan 

rekenen. Deze bundel en Salto Natale van Hans Hagen doen niet alleen denken aan de 

dood in zijn gedichten maar ook aan de dichters die bijdragen aan die eenzame 

uitvaarten in België en Nederland, zoals Bart Chabot, Anneke Brassinga, Bart 

Moeyaert, Joke van Leeuwen en (zie www.eenzameuitvaart.nl of 

wiki/De_Eenzame_Uitvaart). De dood van zijn broer, die hij in deze bundel opnieuw 

eert (zie het vers ‘inhalen’), heeft zijn interesse voor dit thema steeds meer en meer 

versterkt en verbreed. Daarnaast gaan veel andere gedichten over die breekbare en 

kwetsbare emoties van tieners, rond twijfelen over wie je bent (‘het is moeilijk om toe te 

geven / dat je geen gelijk hebt’), de tactiek om een docent op andere gedachten te 

brengen over huiswerk (‘zeg nooit / hé krentenbol / je snapt er geen zak van’) of verlies 

ontvangt van een geliefde of verliefdheid zelf.  

Verschillende gedichten in het eerste deel van de bundel gaan over Regina, een 

klasgenoot waar de dichter hevig verliefd op is, die als een blikseminslag zijn leven 

binnenkomt (als hij bij het kampvuur haar bloesje open mag maken), en nog lang met 

hem meeleeft.  

Het gedicht ‘kom’ geeft een en al tegenstellingen in de samenleving weer, als ook in het 

denken over de vluchtelingenproblematiek die in de roos en droogjes wordt getypeerd 

als de mannelijke en de vrouwelijke stemmen op een onalledaags familiefeestje: 

 

goud- gelukzoekers 

kunnen we missen als kiespijn 

knarsen mijn ooms 

in een kring van whisky 

[…] 

wij snappen het best  

zeggen de tantes 

eerst rustig 

dan feller 

als onze kinderen 

honger zouden hebben 

dan vluchtten wij ook 
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En de Arabisch-sprekenden onder de leerlingen kunnen meteen de verbinding leggen 

met de ‘omkering’ van de leesrichting in het geestige ‘letspo’: “laat revo gooteb tid”, 

dat de scholier zelf een tien waard vindt, of vooruit, een negen, omdat er een fout 

instaat. Meteen een oproep aan de kritische jongere om die ene fout op te sporen.  

 

Er komt geen enkel leesteken voor in de bundel: geen punt, geen komma, geen 

vraagteken en ook geen hoofdletter. Er zijn kleine letters, het wit naast en tussen de 

regels en de illustraties van Deborah van der Schaaf.  

Ongeveer de helft van de gedichten is geïllustreerd met een kleine, bijna fotografische 

afbeelding, vaak in de vorm van een bloem of plant die in het gedicht voorkomt: een 

blad, een kruidje-roer-me-niet, twee kersen of een vlinder. Soms in zwart-wit, soms met 

een of twee kleuren en bij diverse afbeeldingen ziet de kijker stekels, vlekken, kreukels, 

kronkels of breuklijnen, mooi afgestemd op de inhoud van de gedichten.  

Een van de kortste gedichten in de bundel heet ‘inhalen’: 

 

morgen haal ik hem in 

morgen sterft hij voor de vierde keer 

ben ik dan groter 

word ik ouder 

wordt mijn grote broer mijn kleine 

mijn ogen vind ik in de spiegel 

waar zijn de zijne 

 

 
 

In dit gedicht verwoordt Hans Hagen een gevoel dat 

iedereen herkent die op enig moment bewust de leeftijd 

passeert van een overleden ouder, broer of zus. In zijn 

geval van een broer. Dit vers werd eerder in de bundel 

Salto Natale gepubliceerd (Van Goor. 1994). 

Toch is het allerminst een sombere bundel over het 

lijden aan het leven. Integendeel: die breekbaarheid en 

kwetsbaarheid mag getoond en verwoord worden, 

desnoods alleen op papier: daar word je sterker en 
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onbreekbaarder van. ‘Een bundel om te koesteren’, zegt een recensent in NRC 

Handelsblad.  

Dit boek werd in 2019 door de Griffeljury bekroond met een Vlag-en-wimpel in de 

categorie Poëzie. (PM) 

 

 

Kinderjury 

 

Linda Dielemans Schaduw van de leeuw (Leopold, 2017) 

 

 Wie is de leeuwenman toch van wie Joeni 

droomt en die alleen komt als ze het niet 

verwacht? Wat is er gebeurd met haar vader en 

haar moeder? Waarom haten Das en zijn 

dochter Tira haar zo? En is ze een dromer of 

juist niet?  

Joeni leeft 28000 jaar geleden. Haar leven 

wordt bepaald door haar stam, door de jacht op 

rendieren en mammoeten, het gevaar van de 

grottenleeuwen. Het zijn de dromers van de 

stammen die in verbinding staan met de 

moeder, die de stam kunnen helpen dieren te 

vinden die ze kunnen bejagen. Joeni wordt door 

Toek, de dromer van haar stam, aangewezen als 

zijn opvolger.  

Maar hoe kan het dat Joeni’s droom niet klopt, 

dat er geen mammoeten zijn en dat er zoveel 

gezonde jagers omkomen in een gevecht met de 

leeuwen? Haar stammoeder verbant Joeni en Toek. Toek sterft en Joeni zwerft alleen 

over de vlakte tot ze Io ontmoet en met hem meegaat naar zijn stam. Daar vindt ze een 

nieuw thuis. Daar ontdekt ze de waarheid over over Das en Tira, over haar ouders. 

 

Hij rende naast haar. Haar vader. Hij was lang en pezig, en zijn bruine haar 

wapperde losjes. ‘Mijn Joeni,’ fluisterde hij. ‘Ik ben zo trots op je.’ Hij bukte, 

boog zijn rug en rende verder op handen en voeten. Een staart groeide, een 

vacht verscheen. De leeuw keek nog één keer om voordat hij vooruitschoot, 

sneller dan Joeni ooit zou kunnen rennen, soepeler dan water, vlugger dan de 

wind. Ze zou hem nooit kunnen bijhouden. Maar ze lachte, en ze probeerde het 

toch. 

 

Linda Dielemans is archeoloog. Als uitgangspunt voor dit boek (haar derde) nam ze de 

grottekeningen die in Frankrijk en Spanje zijn te vinden en beeldjes uit de ijstijd die in 

verschillende musea worden bewaard. Dingen waarvan niemand de precieze oorsprong 

weet. Tegelijk gaat ze ervan uit dat de mensen in de ijstijd dachten en dromen zoals wij. 

In haar nawoord zegt ze: ‘Waren mensen toen geen primitieve, wilde wezens, die altijd 

honger hadden en moesten vechten om te overleven? Hadden zij wel tijd voor dromen 

en tekenen, voor jaloezie, verliefdheid en verdriet? Ik geloof van wel. Ze waren mensen, 
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net als wij. Ze waren even slim, ze zagen er hetzelfde uit. Ze leefden in kleine groepen, 

en waren dag en nacht bij elkaar. Het is logisch dat je dan af en toe boos, bang of 

verliefd bent…’  

Precies die combinatie van geschiedenis en herkenbare gedachten en gevoelens zorgt 

voor een boek waarin je je als lezer goed kunt inleven. Het verhaal is aan de ene kant 

herkenbaar en aan de andere kant schept het een onbekende wereld van uitgestrekte 

vlakten, rivieren, rotsen en grotten. Plekken waar kuddes rendieren en mammoeten 

grazen, waar leeuwen zich verbergen, waar iedere dag een strijd op leven en dood wordt 

gevoerd. Plekken waar rituelen mensen helpen om te overleven. Een wereld zonder 

computers, social media en n@tflixseries die toch dichtbij komt. Dielemans verwijst in 

het boek naar haar website waar geïnteresseerde lezers veel achtergronden kunnen 

vinden. Een goed geschreven boek dat een heel geloofwaardige samenleving tot leven 

brengt. Fijn om de geschiedenislessen op school te verrijken. Het won in 2019 de 

Senaatsprijs 10-12 jaar van de Nederlandse Kinderjury. (EK) 

 

Tosca Menten Dummie de mummie en de schat van Sohorro (Van Goor, 2017) 

 

De Dummie de mummie-boeken van Tosca Menten over Dummie en zijn vriendje Goos 

kennen we inmiddels goed. Dit is al het tiende boek over Dummie en Menten bedankt 

iedereen die heeft meegeholpen om Dummie tot een succes te maken achterin het boek 

uitbundig, onder andere Elly van Hees die een grote uitdaging is aangegaan door 

Dummie levensecht in beeld te brengen en ook nog een hoog schattigheidsgehalte te 

geven. Geen geringe opgave. Fijn dat er ook korte beschrijvingen van alle andere 

Dummie-boeken zijn te vinden.  

Dit nieuwe Dummie-deel speelt op Jamaica, waar 

Dummie en Goos door de vriendin van Klaas, Sayenne, 

zijn uitgenodigd voor een bruiloft. Het heeft alle 

ingrediënten van de andere succesverhalen: Dummie’s 

grote geheim (niemand, nou ja bijna niemand, mag 

weten dat hij een mummie is), Dummie’s 

eigenaardigheden (hij mag niet nat worden en zo zijn er 

nog wat dingen), Dummie’s scherpe geest waarmee hij 

ieder raadsel oplost en de verhalen uit Dummie’s eigen 

tijd, toen hij nog Darwishi heette en als koningszoon in 

Egypte woonde.  

Zelf zegt Menten over het succes van haar boeken: 

‘Whow, dat had ik allemaal nooit kunnen bedenken. 

Hoe kan dat nou toch? Misschien wel omdat die gekke 

Dummie anders is dan alle anderen. Hij stinkt, kan niet 

eten en drinken, zal nooit groot worden en snapt niks 

van onze tijd […]. Maar hij is ook kwetsbaar, lief, rechtdoorzee en trouw. Hij kan 

helemaal niets, maar ondertussen kan hij alles. Dummie is een held en de vriend van 

iedereen. En Goos is mijn eigen held. Want hij gaat voor Dummie door het vuur.’  

In dit nieuwe deel gebruikt Menten het motto van Jamaica: ‘Out of many, one people’. 

Het past prachtig bij het thema van alle Dummie-boeken. Diversiteit is mooi en degenen 

die ‘anders zijn’ vanzelfsprekend accepteren, zijn altijd lieve, vrolijke, eigenzinnige 

mensen die de wereld een stukje mooier maken. Op Jamaica zijn veel van die mensen 
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en als Dummie nadat de schat van Sohorro uiteindelijk gevonden is, vertelt dat hij 

eigenlijk een mummie is, gilt niemand, slaat niemand een hand voor zijn mond van 

afschuw en begint niemand van zenuwen te lachen. 

 

‘Dan is dit ons nieuwe geheim,’ zei Sayenne, die naast hen ging staan. ‘En dat 

bewaren we allemaal. Onze familie kan dat.’ ‘Yah mon,’ zei iedereen. En dat 

was dat.’ 

  

De boeken over Dummie de mummie zijn voortgekomen uit een gouden idee. Ze zijn 

humoristisch en spannend, maar ook erg origineel. Ze kunnen in de klas aanleiding zijn 

voor gesprekken over ‘anders zijn’, maar ze passen ook prima bij geschiedenis-thema’s. 

En je krijgt er zelfs de grootste lees-hater mee over de streep. Het boek kreeg in 2019 de 

prijs van de Nederlandse Kinderjury in de categorie 10-12. (EK) 

 

Jochem Myjer De Gorgels en het geheim van de gletsjer (Leopold, 2017) 

 

De gorgels en het geheim van de gletsjer is een boek in de traditie van Wiplala van 

Annie M.G. Schmidt of Pinkeltje van Dick Laan. Kleine kabouterachtige wezentjes 

sluiten een bondje met kinderen en samen beleven ze avonturen. Uitgangspunt van de 

Gorgel-boeken is dat ieder kind een waakgorgel bij zich heeft, een soort beschermengel 

die ervoor zorgt ‘dat er ’s nachts korstjes op je wondjes komen, dat de hele klas 

verkouden was, maar jij niet, dat er iemand ov er je waakt’. De gorgels hebben een 

speciaal taaltje (‘Dat-is-volgens-mij-een-gletsjer-zeg-maar-of-niet-of-wel’). Je kunt de 

gorgels alleen zien als je superogen hebt en die hebben Melle en zijn zusje Limoni.  

In dit boek gaan zij met hun ouders met vakantie naar de bergen. Ze bezoeken hun 

vaders vriend Noah die daar samen met zijn vrouw en hun dochter Katja woont.  

Hoewel ze hun vader hebben beloofd dat het een 

Gorgel-loze vakantie gaat worden, heeft Limoni 

haar Gorgel Belia stiekem meegenomen en ook 

Melle’s gorgel Bobba is van de partij. Limoni laat 

haar rugzak staan in een restaurant met Belia erin 

en Melle,  Limoni en Katja gaan op speurtocht. Ze 

ontmoeten de berggorgels en komen er achter dat 

Belia ontvoerd is door de Kotsbalgers. En gelukkig 

is er ook nog opa die vroeger een eigen waakgorgel 

had, de Grijze Gorgel, nu de baas van alle 

Nederlandse Gorgels. Opa houdt via de telefoon 

contact met Melle in Zwitserland en helpt Melle bij 

zijn plannen, bijvoorbeeld door de mobiele telefoon 

ergens neer te leggen, zodat de Grijze Gorgel kan 

bellen. 

 

‘Ach opa, de Grijze Gorgel weet alles. Ja, dat denk ik ook,’ zei opa. ‘Maar wat 

als jouw vader de telefoon opneemt? Die wordt gek als hij op vakantie een 

Gorgel hoort’. Dat was een goed punt. Papa zou vast meteen flauwvallen van de 

stress, dacht Melle. 
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Tussen de bedrijven door vertelt Myjer nog iets over de bergen. Zijn lezers leren 

woorden kennen als gletsjers, eindmorene, deltavliegers, lammergieren en rode 

wouwen. 

Dit boek van Jochem Myjer is het derde in de Gorgel-reeks na De gorgels en De wereld 

van de gorgels (een prentenboek). Op de gorgelsite is vooralsnog meer merchandising 

te vinden rond de boeken dan dat er Gorgel-boeken zijn: poppen, maar ook educatief 

materiaal (de kinderen leren vast veel meer van de boeken zelf dan van de taalspelletjes 

op de site). Maar de Gorgel-boeken die tot nu toe zijn verschenen, zijn fijne, grappige, 

spannende, met veel vaart geschreven verhalen die zwakke lezers zullen motiveren om 

te lezen en ouders om voor te lezen (op de site zijn ook luisterboeken voorhanden). Er 

gaan vast nog veel meer Gorgel-delen verschijnen. Het boek kreeg in 2019 de prijs van 

de Nederlandse Kinderjury in de categorie 6-9. (EK) 

 

Carrie Slee Juf Braaksel en de magische ring (Carrie Slee, 2017) 

 

Eindelijk weer eens een echt Carry Slee-boek voor 

kinderen vanaf een jaar of acht. Carry Slee heeft 

dankbaar gebruik gemaakt van eerdere auteurs die een 

lieve juf plaatsten tegenover een schooldirecteur die 

niet direct het beste met kinderen voor lijkt te hebben. 

Juf Braaksel lijkt sprekend op juffrouw Bulstronk uit 

Matilda (Roald Dahl), behalve dan dat ze geen 

kinderen aan hun vlechten door de lucht slingert. En 

juf Evi is een echte juffrouw Engel, lief en begrijpend 

en er altijd op uit om haar leerlingen te helpen. 

Bovendien heeft ze een magische ring die ze daar ook 

bij kan inschakelen. Een vleugje superjuffie (Janneke 

Schotveld). Zelfs meester Jaap komt voor in het 

verhaal. 

In Juf Braaksel en de magische ring zijn verschillende 

verhaallijnen te vinden. Groep 6 strijdt met juf Evi 

tegen de plannen van juf Brakel (haar eigenlijke naam) die de schoolresultaten wil 

opvijzelen en korte metten maakt met alle creativiteit op school. En dan zijn er Lotte en 

Thijs die samen een vlot bouwen. En de thuissituatie van Lotte die een stiefvader heeft 

die listig misbruik maakt van Lotte’s zorgen om haar moeder die veel te hard werkt. Hij 

gebruikt Lotte om inbraken voor te bereiden en als ze daar achter komt, chanteert hij 

haar door te dreigen dat hij haar hond Max iets zal aandoen. 

 

‘Kom uit die boot, kreng!’ Fred staat dreigend met het touw in zijn hand. Hij wil 

Lotte vastpakken, maar dan springt Max naar voren en bijt in zijn hand. ‘Au! 

Rothond!’. Fred laat het touw van schrik los. Het bloedt, maar dat kan Lotte 

niets schelen. Ze pakt de roeispanen en duwt zichzelf weg van de kant. ‘Ik krijg 

je wel!’ schreeuwt hij terwijl ze weg roeit. ‘Je hond kun je wel vergeten’. 

 

Gelukkig komt alles goed en aan het eind van Juf Braaksel wordt ook duidelijk dat over 

de kinderen van de klas van juf Evi een serie zal verschijnen. De eerste twee 

hoofdstukken van Juf Braaksel en het meesterbrein zijn alvast afgedrukt. Heel erg fijn 
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om kinderen aan te zetten tot doorlezen. Een echt vlot geschreven spannend Carry Slee-

verhaal en fantastisch dat er weer een nieuwe Slee-serie op stapel staat. Het boek kreeg 

in 2019 de prijs van de Nederlandse Kinderjury in de categorie 6-9. (EK) 

 

 

Jury’s en recensenten 

De Griffeljury 2019 bestond uit: 

Daniel Albering, Jörgen Apperloo, André Kuijpers, Marjolein Meijvis, Eline Rottier, 

Cathy Spierenburg (voorzitter) en Anouk van der Zee. 

 

De Penseeljury 2019 bestond uit: 

Jessica Jongkind, Joke Linders, Marleen Ram, Peter van Rossum en Marlies Visser 

(voorzitter).  

 

De recensenten van deze demo: 

AW Annette Weterings 

CK Cees van der Kooij 

EK Erna van Koeven  

HV Herman Verschuren  

HN Henk Notté 

JK Jeanne Kurvers 

MT Mirjam Tuinder  

PM Piet Mooren 


