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Ik hou van boeken
Het prentenboek als kennismaking met diverse genres

Toelichting

De boekenlijst bij hoofdstuk 6 bestaat uit een selectie van titels in een zeer populair gen-
re voor diverse leeftijden, namelijk sprookjes. Het genre is onderverdeeld in drie catego-
rieën: verzamelbundels met bekende sprookjes, boeken met één sprookje en sprookjes 
en volksverhalen van verder weg.

Verzamelbundels met bekende sprookjes

Onderbouw

Lucy Cousins Roodkapje en andere sprookjes (Leopold, 2009)

Lucy Cousins, bekend van haar prentenboeken over Muis, selecteerde, bewerkte en il-
lustreerde voor deze bundel acht sprookjes en klassieke verhalen. In de bundel zijn 
bekende sprookjes als ‘Roodkapje’ en ‘De Bremer stadsmuzikanten’ te vinden, naast het 
wereldwijd bekende verhaal ‘Goudhaartje en de drie beren’ of het onbekendere verhaal 
over drie norse bokken die uit handen proberen te blijven van een trol en het verhaal 
over een reuzenraap die uit de grond moet worden getrokken. 

Rotraut Susanne Berner Sprookjesboek (Lannoo, 2008)

In dit prentenboek zijn de volgende zeven bekende sprookjes naverteld in tekst en beeld: 
‘De kikkerkoning’, ‘Vrouw Holle’, ‘Duimpje Dik’, ‘Raponsje’, ‘Jorinde en Joringel’, ‘Geluk-
kige Hans’ en ‘Roodkapje’. Elk verhaal leest als een strip, met omkaderde tekeningen van 
verschillende grootte. De handgeschreven tekst staat los of in ballonnen. De bladzijden 
tussen de verhalen vormen een verhaal op zich, met aan het eind een verrassing. 
Berner is erin geslaagd elk sprookje na te vertellen in zo’n vijf pagina’s, met aan het 
eind steeds de bekend klinkende slotzin: ‘En als ze niet gestorven zijn, dan leven ze nog 
steeds.’
Het boek verscheen eerder onder de titel Sprookjestijd (Querido, 1998).

Jacques Vriens Grootmoeders grote oren… Dertig klassieke sprookjes opnieuw ver-
teld voor jonge kinderen. Met illustraties van diverse illustratoren (Van Holkema & 
 Warendorf, 2006)

In eigen, op kinderen van nu gerichte bewoordingen vertelt Vriens bekende sprookjes 
na van Andersen, Grimm en Perrault. Hij maakt hierbij veel gebruik van dialogen. De 
uitgave is ook op cd verschenen. De illustraties zijn van gerenommeerde illustratoren als 
Philip Hopman, Thé Tjong-Khing, Klaas Verplancke en Alex de Wolf.
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Dit boek is een bundeling van Grootmoeder, wat heb je grote oren (1996) en O, mijn lieve 
Augustijn (2001). 

Thé Tjong-Khing De sprookjesverteller. Met illustraties van de auteur (Gottmer, 
2007)

Voor deze bundel vertelde Thé Tjong-Khing elf bekende sprookjes na. Ieder sprookje is 
voorzien van een of meer grote en enkele kleinere illustraties. Opgenomen zijn onder 
meer een sprookje van Andersen (‘De nieuwe kleren van de keizer’) en vier van Grimm 
(‘De kikkerprins’, ‘Doornroosje’, ‘Vrouw Holle’ en ‘Assepoester’). De woordkeus en de 
lengte van de verhalen zijn afgestemd op kinderen vanaf 4 jaar.
In 2009 verscheen een tweede deel: Meer verhalen van de sprookjesverteller. Er is ook 
een luisterversie (De Kunst/Luistervink, 2008). Bekroond met een Leespluim.

Middenbouw

Sprookjesboek van de Efteling. Met illustraties van Anton Pieck (Ploegsma, 2009)

In deze bundel zijn verschillende soorten sprookjes opgenomen die in de Efteling verteld 
en verbeeld worden, en die de meeste kinderen al zullen kennen van hun bezoek aan het 
sprookjesbos: de bekende sprookjes van Grimm, Andersen en Perrault, alsook sprookjes 
die speciaal voor de Efteling werden geschreven door bijvoorbeeld Martine Bijl en de 
voormalige koningin van België, Fabiola. Het gaat dan om ‘De Indische waterlelies’, ‘De 
trollenkoning’ en ‘Holle Bolle Gijs’. Er staan ook verhalen in die speciaal voor deze bundel 
werden geschreven, zoals ‘Het kabouterdorp’. 
De sprookjes zijn voorzien van originele illustraties van Anton Pieck, potloodtekeningen, 
aquarellen en zeefdrukken. Voorlezen vanaf ongeveer 5 jaar, voor 8 t/m 10 jaar om zelf 
te lezen. 

Bovenbouw

Gebr. Grimm Grimm: volledige uitgave van de 200 sprookjes. Met illustraties van 
Charlotte Dematons (Lemniscaat, 2011, oorspronkelijk 2005)

In deze dikke uitgave staan alle tweehonderd sprookjes verzameld door de gebroeders 
Grimm, in een nieuwe vertaling en voorzien van illustraties van de bekende prentenboe-
kenmaakster Charlotte Dematons. Achterin wordt per sprookje ingegaan op herkomst, 
editiegeschiedenis, aard van het sprookje, motieven en uitleg van niet meer gangbare 
begrippen. 
Zeer geschikt om voor te lezen. Het boek is bekroond met zowel een Zilveren Penseel als 
een Zilveren Griffel.
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Henri van Daele Er was eens een prinses. Met illustraties van Thé Tjong-Khing 
 (Davidsfonds/Infodok, 2005)

Na En ze leefden nog lang en gelukkig (2003) hebben de bewerker en illustrator een 
bundel uitgebracht met als thema ‘de mooiste sprookjes over prinsen en prinsessen’: 28 
bekende en onbekende sprookjes, variërend in lengte van twee tot negen bladzijden. 
De ingekleurde pentekeningen zorgen voor een geheimzinnige, innemende of juist grap-
pige sfeer. Voor 9 jaar en ouder, maar al eerder voor te lezen. 

Roald Dahl Gruwelijke rijmen. Met illustraties van Quentin Blake (De Fontein, 2008, 
oorspronkelijk 1982)

Je denkt misschien: dit ken ik al,
maar dat is heus niet het geval.
Het echte verhaal van Assepoester
is heel wat bloediger en woester.

Dit citaat geeft een aardig beeld van welke kant een bekend sprookje op gaat, wanneer 
het in handen komt van Roald Dahl. De bekende sprookjes ‘Jacob en de bonenstaak’, ‘As-
sepoester’, ‘Sneeuwwitje’, ‘Goudhaartje’, ‘Roodkapje’ en ‘De drie biggetjes’ zijn door Dahl 
bewerkt tot zes lange rijmen. Hij heeft deze sprookjes geheel naar z’n hand gezet door 
onder meer oude en moderne elementen te combineren, te kiezen voor onverwachte 
ontknopingen, en goed en kwaad anders te verdelen. Samen met de tekeningen van vaste 
illustrator Quentin Blake zorgen deze ingrepen voor de nodige humor.
Lezen en voorlezen vanaf ongeveer 11 jaar. 

Boeken met één sprookje

Onderbouw

Hans Christian Andersen De Chinese nachtegaal. Met illustraties van Quentin 
Gréban (De Vier Windstreken, 2010)

In het bos van de Chinese keizer woont een nachtegaal. Deze vogel zingt zo mooi dat de 
vorst hem in een kooi stopt, zodat hij hem elke dag in zijn paleis kan horen. Dit eindigt 
echter wanneer de keizer een mechanische nachtegaal cadeau krijgt. De echte nachtegaal 
voelt zich overbodig en vlucht terug naar het bos. Maar wanneer de mechanische vogel 
op een dag kapot gaat wordt de keizer ziek, en alleen het gezang van de echte nachtegaal 
kan hem genezen.
Illustrator Quentin Gréban maakte ook een prentenboekbewerking van ‘De kleine zee-
meermin’ (2008). Voor zijn werk ontving Gréban inmiddels vele prijzen, waaronder de 
prestigieuze Prix St-Exupéry.
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Hans Christian Andersen Het lelijke jonge eendje. Met illustraties van Marjan van 
Zeyl (Christofoor, 2006)

Dit prentenboek vertelt het bekende verhaal van het lelijke jonge eendje. Het arme dier 
wordt verstoten uit het nest, door zijn soortgenoten gebeten en gepikt, en krijgt zelfs 
een schop van het meisje dat de dieren komt voeren. Tijdens de winter trekt het eendje 
zich verdrietig in eenzaamheid terug. In de lente ontdekt hij dat hij in een prachtige witte 
zwaan veranderd is. 
De krijttekeningen in deze versie zorgen voor een nostalgische sfeer. Dit sprookje is ook 
uitgegeven met illustraties van Pirkko Vainio (De Vier Windstreken, 2009) en met illus-
traties van Kaarina Kaila (Christofoor, 2010).

Hans Christian Andersen De prinses op de erwt. Met illustraties van Maja 
 Dusíková (De Vier Windstreken, 2007)

De navertelling van dit bekende sprookje blijft in dit prentenboek dicht bij het origi-
neel. Af en toe is er een eigentijdse aanpassing te vinden. De illustraties verbeelden een 
sprookjesachtige wereld van lang geleden. De kinderen kunnen verder plezier beleven 
aan diverse grappige details in de illustraties.
Lauren Child waagde zich met fotografe Polly Borland ook aan een bewerking van dit 
sprookje, die dicht bij het originele verhaal blijft, maar tegelijkertijd een typische creatie 
van Child is: De Prinses op de erwt, in de vertaling van Rindert Kromhout (Van Goor, 2005).

Middenbouw

Gebr. Grimm Raponsje. Met illustraties van Dorothée Duntze (De Vier Windstre-
ken, 2005)

De tekst in deze prentenboekbewerking van het bekende sprookje ‘Rapunzel’ blijft dicht 
bij het origineel. Wat het boek bijzonder maakt zijn de paginagrote illustraties. Duntze 
kiest voor perspectieven die een enorme ruimte suggereren. De bolle vormen en surrea-
listische details, zoals tanden en kiezen op de tuinmuur, zorgen voor een vervreemdend, 
soms griezelig effect. Vanaf 8 jaar.

Erik van Os & Elle van Lieshout Doornroosje. Met illustraties van Charlotte 
 Dematons (Gottmer, 2006)

Jasperina de Jong leest een bewerking van Erik van Os en Elle van Lieshout voor jonge 
kinderen voor van het bekende en geliefde sprookje ‘Doornroosje’. Tijdens het verhaal 
hoor je fragmenten uit balletmuziek van Tsjaikovski, uitgevoerd door het Koninklijk Con-
certgebouworkest onder leiding van Antal Dorati. In het bijbehorende prentenboek ter 
grootte van een cd-hoesje kunnen kinderen meekijken.
Volgens dezelfde aanpak zijn ook andere sprookjes en verhalen op klassieke muziek 
verschenen, voorgelezen door bekende Nederlanders, bijvoorbeeld De Vuurvogel (Stra-
vinsky, Gijs Scholten van Aschat, 2005) en Het carnaval der dieren (Saint-Saëns, Ivo de 
Wijs, 2005). Vanaf 6 jaar.
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Bovenbouw

Wolfram Hänel Een jongen die wilde leren griezelen. Met illustraties van Wilbert van 
der Steen (Westeinde, 2001)

In deze variatie op een sprookje van Grimm over een jongen die voor niets en niemand 
bang lijkt te zijn, plaatst Hänel de verhaallijn en thematiek meer in deze tijd. De jongen is 
in de meest angstwekkende situaties niet bang te krijgen, tot hij een boomkikker in zijn 
muesli vindt. Deze prentvertelling is om van te griezelen, maar bevat ook de nodige actie 
en humor. Voor 9 jaar en ouder.
Wim Hofman bewerkte het verhaal ook. Hij maakte er een soort strip van met twintig 
afbeeldingen en bijbehorende tweeregelige tekst op rijm. Het begint zo:

Diep in de nacht over het kerkhof gaan?
Zegt de jongen: ‘Wat is daar nu aan?’

Hierna volgen gruwelijke beproevingen als spoken, in het bos bungelende lijken, een lo-
pend bed, een lange man met een bijl, en een labyrint vol slangen, spinnen en ratten. De 
jongen vindt daar goud, en mag als beloning van de koning met zijn dochter trouwen:

De jongen en de dochter van de koning
Gaan wonen in een doorzonwoning.
De prinses legt uit wat griezelen is,
Doet dat met een emmer vis.

‘De jongen die op reis ging om te leren griezelen’ is te vinden in: Van Aap tot Zip (Que-
rido, 2006).

Wim Hofman Zwart als inkt is het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen 
(Querido, 1997)

Wim Hofman schreef en tekende een eigen versie van het bekende sprookje van Sneeuw-
witje. Het begint met haar moeder, die niet blij is met haar komst: 

Wie wil er nu een kind 
als het winter is en koud. 
Wat moet je met een meisje 
als het oorlog is en er geen man 
gemist kan worden!

De man van de vrouw komt niet terug uit de oorlog, en de vrouw moet haar kind alleen 
opvoeden. Sneeuwwitje is nog een meisje wanneer haar moeder, verblind door jaloezie, 
haar door een jager naar het bos laat brengen. De jager laat haar leven. Sneeuwwitje 
komt bij het huis van zeven dwergen terecht, waar ze liefdevol wordt opgevangen. Na 
zeven jaar komt er een prins langs, die op reis was gegaan nadat hij een vallende ster had 
gezien. Het verhaal loopt, net als in het origineel, goed af.
Hofman heeft een eigen draai aan het bekende verhaal gegeven door toevoeging van 
commentaar van de verteller en van gedachten van de hoofdpersonen, en door voortdu-
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rend het ‘zwart-als-inktkarakter’ van het verhaal te benadrukken. Dit zit zowel in ver-
haalelementen (oorlog, jaloezie, moord) als in de vele briefjes die vooral Sneeuwwitje 
schrijft aan iedereen en alles om haar heen.
Vanaf 12 jaar. Bekroond met een Gouden Griffel en de Woutertje Pieterse Prijs.

Sprookjes en volksverhalen van verder weg

Middenbouw

Henri van Daele Sprookjes voor een prinsesje. Met illustraties van Dominique 
 Mertens (Manteau, 2006)

In deze verzamelbundel staan twintig vaak minder bekende volkssprookjes en een vier-
tal humoristische volksverhalen. Als selectiecriterium voor de verhalen nam Van Daele 
de landen van herkomst van de voormalige, huidige en toekomstige koninginnen van 
België: Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Spanje, Italië en België. 
Voorlezen vanaf 6 jaar, zelf lezen vanaf ongeveer 9 jaar. 

Bovenbouw

Pim van Schaik (samenstelling) In geuren en kleuren (PlanPlan i.s.m. het Neder-
lands Centrum voor Volkscultuur, 2004)

Bundel met volksverhalen en sprookjes uit diverse landen van herkomst van (de ouders 
van) kinderen die in Nederland wonen. Dat betekent dat er behalve Nederlandse ver-
halen ook Surinaamse, Turkse en Marokkaanse verhalen zijn opgenomen. De ordening 
is thematisch rond onderwerpen als hebzucht (‘Het is niet alles goud dat er blinkt’) of 
kannibalisme (‘Wie is er bang voor de menseneter?’). Verder zijn er volksverhalen als 
Anansi-verhalen en Nasreddin Hodja-verhalen opgenomen. 
Bij de verhalen staat een korte toelichting. Achter in het boek zijn bronnen en literatuur 
vermeld. Zelf lezen vanaf 11/12 jaar. Voorlezen kan al vanaf de middenbouw.

Frank Groothof Sheherazade: vertellingen van 1001 nacht. Met illustraties van Jort 
van der Jagt (Nieuw Amsterdam, 2008)

Sheherazade is een eigentijdse bewerking van het bekende verhaal over de Oosterse 
prinses Sheherazade die haar leven redt door de sultan gedurende 1001 nachten ver-
halen te vertellen. Het heeft de vorm gekregen van een toneelstuk met luister-cd. De 
teksten worden gesproken en gezongen door Frank Groothof en andere acteurs. De 
liedteksten zijn van Marjet Huiberts. In deze bewerking zit de nodige spanning, maar ook 
humor. 
De teksten zijn mee te lezen in een prentvertelling. De bundel bevat een inleiding van Jan 
Paul Schutten waarin hij achtergrondinformatie geeft over de herkomst van de Shehera-
zade-vertellingen. Vanaf 9 jaar. 

Samenstellers titellijst: Karen Ghonem-Woets en Piet Mooren


