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Amsterdam, boekstart.nl ••• 4-5 mei 4 en 5 mei lezingen, 4en5mei.nl ••• 16 mei Annie M.G. Schmidtlezing, kinderboekenmuseum.nl
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A G E N D A

Kom naar Lezen Centraal op 11 april in De Harmonie 
in Leeuwarden, de culturele hoofdstad van Europa 2018

Literatuur ontregelt. Boeken zetten aan tot denken en kunnen voor een frisse blik zorgen.

Opgaan in een verhaal, meeleven met personages – dat vergroot het inlevingsvermogen en

scherpt het zelfbeeld. Lezen draagt zo niet alleen bij aan persoonlijke vorming, maar ook 

aan burgerschapsvorming. Maar dat gaat alleen op als (kinder)literatuur breed en divers is,

geen stereotypen bevestigt en een waarachtige afspiegeling vormt van de samenleving.

Onder leiding van dagvoorzitter Abdelkader Benali is er aandacht voor uiteenlopende 

onderwerpen als meertaligheid, diversiteit, gender en burgerschapsvorming.

Keynotes

Marc Dullaert, voorheen kinderombudsman, nu voorzitter van Kidsrights spreekt over 

lezen en diversiteit.

Marinella Orioni, over meertaligheid en de waarde van en de wisselwerking tussen 

thuistaal en schooltaal.

Astrid Sy en Nina Blussé over de waarde van een divers kinderboekenlandschap: 

kinderen hebben spiegels en ramen nodig!

En vele anderen, zie voor het volledige programma en aanmelding lezencentraal.nl.

Lezen Centraal wordt dit jaar geheel in stijl afgesloten door Gerard Alderliefste en 

Geartsje Zwerver met hun programma Fries en Frans.
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AANMELDEN

U kunt zich tot 1 april 2018

aanmelden via lezencentraal.nl. 

Volg ons via Twitter en Facebook

Ik zie , ik zie wie jij niet ziet…
HOE LEZEN KAN VERRUIMEN EN VERRIJKEN
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Reda c t i o nee l

Eind januari startten De Nationale 

Voorleesdagen traditiegetrouw met 

het Nationale Voorleesontbijt. bn’ers,

burgemeesters, brandweerlieden en

wethouders lazen onze kleinste kinderen voor. 

En zo zag ik Erik Akerboom, korpschef van de Nationale Politie,

voorlezen aan een klas muisstille groep 4-kinderen. Akerboom

genoot zichtbaar als voorlezer. Na afloop vroeg hij de kinderen

wat het belangrijkste wapen van een politieagent is. ‘Het 

pistool’, ‘de stok’ of ‘de handboeien’, riepen de kinderen.

Akerboom legde uit dat ‘de mond’ het belangrijkste wapen

is: bijna alles wordt met praten opgelost.

De korpschef illustreerde daarmee op heel aansprekende

wijze het belang van lezen en voorlezen. Want lezen en voor-

lezen geeft kinderen woorden, gedachten, kennis van de 

wereld, plezier en inzicht in mogelijkheden – een basis voor

gesprek, begrip, leven en leren.

Dat is ook precies de reden waarom Stichting Lezen al dertig

jaar lezen en voorlezen stimuleert en met jongeren het gesprek

aangaat over de vraag waarom zij lezen – of niet. Want dat

laatste is helaas bij de jongeren die nu opgroeien steeds

meer het geval, bleek recent uit Lees:Tijd van het scp.

De trend namen we al langer waar. Nieuw en verontrustend

is dat blijkt dat het percentage jongeren dat leest in de vrije

tijd, de afgelopen tien jaar is gedaald van 65 procent naar

veertig procent. En het percentage dertigers van bijna negen-

tig procent naar bijna vijftig procent. Groeien niet-lezende

jongeren dus op tot niet-lezende dertigers? 

Leesbevordering gaat deze ontwikkeling tegen, startend bij de

jongste generaties en in het belang van hun toekomst en de

samenleving. De jeugd heeft de toekomst, daarop moeten we

zeker blijven inzetten. Dus: neem de tijd om (voor) te lezen!

Gerlien van Dalen,

Directeur Stichting Lezen
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LEIDRAAD VOOR HET LEVEN − Volgens

Wouter Sanderse biedt het onderwijs 

onvoldoende morele richtingwijzers. 

Als lector ‘Beroepsethiek van de Leraar’

aan Fontys Hogescholen, onderzoekt 

hij hoe de morele ontwikkeling bij 

leerlingen te stimuleren. Vanuit de 

aristotelische vraag ‘hoe moet ik leven’

bepleit hij gebruik van goede boeken: 

lezen kan verruimen en zo bijdragen 

aan begrip voor de ander.

DOOR MIRJAM NOORDUIJN

Lezen voor de moraal
‘Onderwijzen is een morele activiteit.’ Die stelling durft Wouter Sanderse (1982) als

lector Beroepsethiek van de Leraar aan Fontys Hogescholen wel aan. ‘Dat is het ook

altijd geweest,’ zegt hij. ‘Alleen al door de voorbeeldfunctie die je als leraar hebt. De

meeste docenten zijn zich ook best bewust van hun vormende taak. Ze willen leerlin-

gen graag vooruithelpen: bijdragen aan hun ontwikkeling, geluk en welzijn.’

Waa r t oe  d i e n t  o n s  o nde rw i j s ?

Sanderse vervolgt: ‘Dat die morele intenties nogal eens stranden, komt omdat sinds

de jaren tachtig het nutsdenken in het onderwijs domineert. De nadruk op kennis-

overdracht in een beperkt aantal vakken en het meten van de opbrengsten daarvan,

hebben de fundamentele vraag waartoe ons onderwijs eigenlijk dient naar de achter-

grond geschoven. Maar,’ zegt Sanderse, ‘sinds enkele jaren groeit de aandacht voor

wat ze in het Duits Bildung noemen weer. In de traditie van de negentiende-eeuwse

filosoof Wilhelm von Humboldt wordt er gepleit voor een brede, geïntegreerde intel-

lectuele, culturele en morele vorming. Onder meer door onderwijspedagoog Gert 

Biesta en voormalig onderwijsminister Jet Bussemaker.’ 

A r i s t o t e l i s c h e  b enade r i n g

Sanderse, die onderzoekt hoe leraren(opleiders) in het basis- en voortgezet onderwijs

een ethische beroepshouding kunnen ontwikkelen, die bijdraagt aan de morele vor-

ming van hun leerlingen, hecht zelf vooral waarde aan de zogenaamde aristotelische

benadering. ‘Niet omdat hij het gelijk aan zijn zijde heeft,’ licht Sanderse toe, ‘maar

omdat zijn deugdethiek, die draait om de vraag hoe je een goed leven kunt leiden, ons

nog steeds voldoende handvatten biedt. De vier kardinale deugden die Aristoteles

onderscheidt – maat, moed, wijsheid en rechtvaardigheid – zijn karaktereigenschappen
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die in onze tijd goed als richtlijn kunnen dienen. Belangrijk uitgangspunt is dat je je

deugden alleen eigen kan maken door voortdurende oefening, waarbij het de kunst is

het midden te zoeken tussen twee extremen. Bij moed bijvoorbeeld draait het om het

overwinnen van je angsten en het vinden van een balans tussen niet laf zijn en roeke-

loos gedrag voorkomen. Alle handelingen die je doet en keuzes die je maakt, vormen

je zo. En je bent er zelf verantwoordelijk voor. Je zou kunnen zeggen dat Aristoteles

ons eenentwintigste-eeuwers een vocabulaire biedt om op zoek te gaan naar wat dat

goede leven voor jezelf en je omgeving betekent.’

Lo sge l a t en

De Griekse filosoof en wetenschapper Aristoteles (384-322 v. Chr.) was een groot

pleitbezorger van vroege opvoeding door goed onderwijs en kennismaking met de

kunsten. Als die basis niet al jong wordt gelegd, mist een morele voedingsbodem die

later nodig is om jezelf te verbeteren en een goed mens te worden, vond hij. Volgens

Sanderse krijgen kinderen en jongeren tegenwoordig onvoldoende morele aanknopings-

punten aangeboden in het onderwijs. ‘Ze worden erg losgelaten. Wat goed leven 

betekent,’ licht hij zijn mening toe, ‘moeten ze maar zelf uitzoeken en ondervinden.

Er zijn geen gezaghebbende, vanzelfsprekende bronnen of religies meer waarop het

onderwijs kan terugvallen.’ 

Boeken  a l s  mo re l e  l e i d ra ad

Bovendien vindt Sanderse dat veel leraren tegenwoordig voorzichtig zijn. ‘Ze willen

de leerlingen niet lastigvallen of indoctrineren,’ zegt hij. ‘Ze worstelen met de vraag,

“wie ben ik, om te weten wat goed voor een ander is.” Dat is begrijpelijk. Het gevaar

van dogmatisme – vanuit een rechtlijnig gedachtegoed anderen jouw overtuiging op-

dringen – ligt altijd op de loer. Tegelijkertijd klinkt in onze maatschappij een roep om

authenticiteit en autonomie. Maar hoe kan je als kind zonder richtingwijzer op zoek

naar je eigen identiteit? Te veel relativisme,’ vindt Sanderse, ‘het idee dat er helemaal

geen algemeen geldende morele waarden zijn, maakt dat kinderen, maar ook volwas-

senen, verdwaald kunnen raken in het leven. Er is best een besef in onze maatschap-

pij, voortkomend uit cultuur en tradities, over wat een goed leven kan inhouden. Het

gesprek daarover voeren met de jeugd – en erkennen dat je verschillende ideeën over

de invulling daarvan kunt hebben – is essentieel. Daarbij kunnen boeken geweldig

goed als leidraad dienen.’

L e z en  a l s  t o e r i s t  o f  a l s  r e i z i g e r ?

Sanderse benadrukt wel dat het verrijkende effect van boeken sterk afhankelijk is van

wat je leest en hoe je leest. ‘Dat je van lezen een beter mens wordt, is te algemeen,’

stelt hij. ‘Lees je als een toerist? Met een soort bucketlist aan titels naast je waarvan

je vindt dat je ze gelezen moet hebben? Of lees je als een reiziger, op ontdekkings-

tocht? Om jezelf te vormen en te ontwikkelen? Recent heb ik bijvoorbeeld Madame

Bovary van Gustave Flaubert gelezen. En hoewel de roman van halverwege de negen-

tiende eeuw dateert en je niet kan ontkennen dat de tijden zeer veranderd zijn, zette

het verhaal over Emma Bovary die regelmatig overspel pleegt mij toch aan het denken:

over de factoren waardoor deze vrouw ontspoort, hoe dat eigenlijk in je eigen leven

en relatie zit – en dat wil je dan ook ter sprake brengen. 

Gren s ve r l e ggende  l i t e ra t uu r

‘Wat ik graag in het onderwijs zou zien,’ vervolgt Sanderse zijn betoog, ‘is dat thema’s

en vraagstukken niet alleen worden benoemd als karakteristiek voor dat boek – als

een eenduidige les die de leerling in zijn oren moet knopen – maar dat je ze als leraar

uit het verhaal licht en een relatie legt met de levens van je leerlingen, of de actualiteit.

De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum heeft daar veel over geschreven, hoe ver-

Lezen voor het leven; Deugden in de wereld-

literatuur is een praktijkboek voor leraren die

met deugden in het literatuuronderwijs willen

werken. Vanuit de aristotelische benadering

gaat het boek in op de vormende werking

van literatuuronderwijs. Leraren(opleiders)

ontwikkelden voorbeeldlessen bij zes klas-

siekers. Het boek eindigt met deugd-ethische

achtergronden. Filosoof Paul van Tongeren

schreef het voorwoord. Tussen de hoofdstuk-

ken staan interviews met onder anderen 

filosoof Martha Nussbaum en kinderboeken-

schrijver en oud-politicus Jan Terlouw. 



Tijdens Lezen Centraal, het jaarlijkse 

congres van Stichting Lezen dat plaatsvindt

op 11 april a.s., verzorgt het lectoraat van

Wouter Sanderse een werkgroep die aansluit

bij het thema ‘Ik zie, ik zie wie jij niet ziet…

Hoe lezen kan verruimen en verrijken,’ en bij

het idee van Sanderse dat boeken kinderen

moreel kunnen vormen. Lezen leert ze door

andermans ogen kijken en begrip voor de 

ander opbrengen.

Kom luisteren naar Wouter Sanderse op 

Lezen Centraal, lezencentraal.nl 

halen je kunnen vormen. Zij vindt dat literatuur de morele verbeeldingskracht kan

versterken en zo kan bijdragen aan compassie. Verhalen kunnen grensverleggend zijn.

Ze kunnen kinderen door andermans ogen leren kijken. Als de schrijver maar ruimte

laat voor kritisch bevragen: je niet alleen laat herkennen, maar vooral laat ontdekken.

Alle klassiekers, alle boeken die ertoe doen en over thema’s als vriendschap, liefde

en rechtvaardigheid gaan – zeg maar de grote levensvragen – lenen zich daartoe. In

het door mij samengestelde praktijkboek Lezen voor het leven, dat gaat over morele

thema’s in de wereldliteratuur en hoe de leraar deze middels Aristoteles’ deugdenbe-

nadering kan bespreken, staan slechts zes voorbeeldtitels. Maar er zijn er veel meer.

Gebruik ze. Vraag leerlingen wat ze persoonlijk bezighoudt, waarover ze zich zorgen

maken in de wereld en richt vervolgens je literatuurlessen zo in dat je daarover met

ze van gedachten kan wisselen. En ze op weg helpt in hun zoektocht naar een goed

leven. Die vorming begint al op de basisschool. Mits je de juiste boeken aanbiedt en

meer dan alleen leesvaardigheid en leesplezier nastreeft.’ 

Goed  bu rge r s c h ap

Dat dit geen gemakkelijk proces is, erkent Sanderse direct. Tegelijkertijd denkt hij 

dat juist het inzetten van boeken docenten verlichting kan brengen. ‘Literatuur is bij

uitstek geschikt om indirect te bespreken wat moraal inhoudt, zonder dat je jezelf als

een autoriteit hoeft op te stellen,’ verklaart hij zich nader. ‘Neem de fabels van Jean

de La Fontaine… Welke deugden zitten er niet in zijn dierverhalen verborgen? Of denk

aan Don Quichot van Miguel de Cervantes. Het verhaal over de dolende edelman die is

verworden tot stereotype van de idealist is weliswaar meer dan vierhonderd jaar oud,

maar kan je prima gebruiken om een gesprek te starten over wie de moraalridders

anno nu zijn, waarom ze dat zijn en wat hun moraal voor waarde heeft. Niet alleen

voor individuele levens, maar ook voor de gemeenschap. Wil je functioneren in een

samenleving als de onze, zijn rechtvaardigheid, respect en tolerantie onmisbare deug-

den. Ongemerkt verschuif je zo het accent naar de vraag wat goed burgerschap behelst.’

Men to r

Sanderse weet uit eigen ervaring hoe vormend een leraar kan zijn. ‘Mijn middelbare-

schooldocent Nederlands was een echte mentor,’ vertelt hij. ‘Zodanig dat we later

vrienden werden en ik hem als paranimf bij mijn promotie heb gevraagd. Ik was altijd

al een veellezer. Ik las titels van Thea Beckman en Evert Hartman. Niemand houdt mij

tegen bijvoorbeeld, dat een dystopie schetst die dicht bij onze maatschappij ligt. Na-

tuurlijk prikkelde zo’n verhaal mijn fantasie, maar de keerzijde van de fictieve samen-

leving riep ook vragen op. Mijn leraar Nederlands heeft die bevragende houding ver-

der aangewakkerd. Hij is voor mij het bewijs dat een leraar meer kan doen dan alleen

kennis overdragen en de opbrengst daarvan meten. Om mens te zijn, om beschaafd

te zijn, heb je opvoeding nodig. Leraren moeten daar bewuster op inspelen.’ •••

Lezen voor het leven, Wouter Sanderse (red.). ISVW Uitgevers, € 29,95

Wouter Sanderse
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Wouter Sanderse (1982) promoveerde in de

wijsgerige ethiek aan de Radboud Universi-

teit Nijmegen. In zijn proefschrift Character

Education werkte hij een aristotelische bena-

dering van morele vorming in het onderwijs

uit. Sinds 2012 is hij lector Beroepsethiek

van de leraar bij Fontys Hogescholen. Hij 

begeleidt onder meer het praktijkonderzoek

van lerarenopleiders naar morele aspecten

van het leraarschap. 



Ed Franck biedt in Twintig Parels;

Verhalen uit Duizend-en-een-

nacht (Davidsfonds, 15+) ‘een

panoramisch zicht’ op de bonte

variatie die de oorspronkelijke

raamvertelling karakteriseert.

Met een krachtige rol voor ‘Sjah-

razade’, en ruimte voor liefde en

erotiek. Martijn van der Lindens

prenten geven de bundel een

duister, magisch tintje.

Niet alleen sprookjes van over 

de hele wereld zijn verwant aan

elkaar. Ook teksten uit de Koran

en Bijbel lijken meer op elkaar

dan je denkt. In het kloeke boek

Kinderen van Adam (Ploegsma,

9+) laat Petra van Helden je in

klare taal kennismaken met de

bekoring van de Koran, geholpen

door Els van Egeraats rake, in

inkt gewassen illustraties. 

Fraai verhalenboek met dito lino’s

van Jonas Thys waarin schrijver/

cultureel antropoloog Marita de

Sterck vijfenzeventig volkssprook-

jes uit zo’n veertig diverse cultuur-

groepen samenbracht die nu op

Nederlands en Belgisch grondge-

bied wonen. De overeenkomsten

tussen de thematisch gerang-

schikte sprookjes in Wreed

Schoon (Polis, 15+) zijn treffend. 

De in Irak geboren schrijver 

Rodaan Al Galidi bundelde de

mooiste sprookjes uit zijn ‘kinder-

tijd, de literatuur en de geschie-

denis.’ Knipkunstenaar Geertje

Aalders voorzag de in aangename

spreektaal opgetekende verhalen

in Arabische sprookjes (Gottmer,

8+) van delicate, kleurrijke illus-

traties, die de oosterse sfeer

knap treffen.

GRENSOVERSCHRIJDENDE SPROOKJES − En toen, 

Sheherazade, en toen? is een fraaie bewerking van 

verhalen uit Duizend-en-een-nacht. De sfeer is oosters,

de thematiek universeel.

DOOR MIRJAM NOORDUIJN

‘Sprookjes zijn van iedereen en voor iedereen,’ stelt voor-

malig vluchteling Rodaan Al Galidi in zijn bundel Arabische

sprookjes. ‘Ze zijn de beste reizigers en succesvolste 

migranten ooit.’ Voor de verhalen uit Duizend-en-een-

nacht geldt dit zeker. Ze stammen uit de Indiase, Perzische

en Arabische cultuur en gaan wel terug tot de negende

eeuw. Sindsdien zijn de prozaverhalen uitgegroeid tot een

bont amalgaam van genres die begin achttiende eeuw

Europa bereikten.

Gelukkig is de raamvertelling in de kinderboekenwereld

herontdekt, getuige recente bewerkingen, zoals die van

Imme Dros, En toen, Sheherazade, en toen? De schitteren-

de vormgeving en expressieve prenten van Annemarie van

Haeringen, die door haar kleurgebruik en spel met ooster-

se motieven effectief een exotische sfeer oproept, vallen

direct op. Ook Dros is op haar best in deze bundel waar-

voor ze een selectie maakte uit de Engelse vertalingen van

John Payne en Richard E. Burton. Ze hanteert een prettig

metrum, dat uitnodigt tot voorleeskunst en past bij haar

hartstocht voor het vertellen van verhalen, en de orale

verteltraditie van de sprookjes rechtdoet. Niet toevallig

deelt zij die hartstocht met de titelheldin: de jonge maagd

die Koning Sjahriar met haar vertelkunst verleidt en zo

voorkomt dat zijzelf en eventuele andere maagden worden

onthoofd uit wraak voor het overspel van zijn echtgenote.

In ieder verhaal komt Sheherazade aan het woord. Zo be-

nadrukt Dros het principe van de raamvertelling en vloei-

en de dierverhalen, magische avonturen en de reizen van

Sinbad de Zeeman in elkaar over. Ze gaan over vriendschap,

liefde, verraad en bedrog en hoe verbeeldingskracht levens

kan redden. Ze zijn, zoals de koning zegt, ‘vol wijze lessen.

[…] Vroom en tegelijk spannend. Leerzaam maar ook om

te lachen.’ Van iedereen en voor iedereen. •••

En toen, Sheherazade, en toen? Uit de verhalen van Dui-

zend-en-een-nacht, Imme Dros & Annemarie van Haeringen

(ill.). Leopold, € 24,99 (8+)

Van iedereen, voor iedereen





VEELZIJDIG TALENT – Enne Koens ontving in december het Charlotte Köhler 

Stipendium. Ze kreeg de aanmoedigingsprijs voor haar volgens de jury ‘jonge, 

maar toch al zeer veelzijdige oeuvre’.

DOOR MIRJAM NOORDUIJN

De prijs is voor je vier jeugdboeken, maar je debuut was een volwassenenroman.

Waarom ben je voor kinderen gaan schrijven?

‘Ik houd van straight to the heart, van verhalen die licht van toon zijn, maar waar 

wel een paar tranen bij mogen vallen. Ik wil raken, zonder een al te zwartgallig 

wereldbeeld te schetsen. Dat kan goed in kinderboeken. Uiteindelijk geloof ik ook

dat de mens goed is, al mislukt dat goed doen vaak. Kijk maar naar mijn personages.

De ruziënde ouders van Siri bijvoorbeeld uit Hotel Bonbien, of de fantasievolle opa

en hardwerkende moeder van Sammie uit Sammie en opa: ze willen allemaal het 

beste voor hun kinderen en toch falen ze. Bovendien past mijn taalgebruik, dat een-

voudig en doeltreffend is, beter bij boeken voor kinderen dan voor volwassenen.’ 

Houd je bewust rekening met je doelgroep als je schrijft?

Ja, dat doe ik. Niet dat ik complexe onderwerpen mijd. In Sammie en opa overlijdt 

de opa. En Ik ben Vincent en ik ben niet bang gaat over eenzaamheid en pesten. 

Mijn verhalen weerspiegelen alles wat er in een mensenleven kan gebeuren, maar 

ik wil ze vertellen vanuit de gedachtewereld van een kind, waarin een lach en traan

samengaan. Een verhaal moet op kinderniveau geloofwaardig zijn en zowel troost als

vermaak bieden.’

Kan je dat, in bijvoorbeeld een tienjarig hoofd kruipen?

‘Ik denk van wel. Dat is de actrice in mij, die dat geleerd heeft op de toneelschool. 

Ik kan heel goed inbeelden hoe iemand in zijn lichaam zit. Hoe die beweegt, wat die

denkt, hoe die praat. Achter mijn computer voel ik me dan heel erg Vincent, of heel

erg Siri.’ 

Maakt een jongen of meisje nog uit? 

‘Ergens kan ik beter schrijven vanuit mannen dan vrouwen. Ik vermoed dat dat komt

omdat ik me als kind vaak een jongetje voelde. Daarnaast, met een jongensperspec-

tief houd je als vrouw gevoelsmatig wat meer afstand tot het verhaal. Dat helpt om

de plot, de thematiek helder te kunnen zien. Sammie en opa en Ik ben Vincent vind 

ik niet voor niets mijn best gelukte titels.’

Dus alleen nog jongens als hoofdpersoon?

‘Nee. Ik ben nu over een elfjarig meisje aan het schrijven. Die afwisseling zoek ik 

bewust. Het dwingt mij als schrijver te zoeken naar steeds een andere vorm. Dat zoeken

maakt me gelukkig. Zo wil ik zeker nog een boek voor twaalfplus schrijven en eentje

voor kleuters. Een kindergedichtenbundel ook. Ik wil vrij denken, steeds weer iets

volstrekt nieuws maken, elke keer het wiel opnieuw uitvinden om verhalen te vertellen

die kinderen en volwassenen raken. Verhalen voor mensen.’ •••  
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‘Ik wil vrij denken, steeds
weer iets nieuws maken’
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Enne Koens (1974, Amsterdam) schrijft toneel-

stukken, liedjes en boeken voor jong en oud.

Ze debuteerde in 2007 met Tot alles is gezegd,

een roman over een vastgelopen liefde, 

verlies en macht. In 2011 verscheen Vogel.

Deze young adult-roman verwierf de Jonge

Jury Debuutprijs. Daarna volgden voor jongere

kinderen Sammie en opa, dat een Vlag en

Wimpel won, en Hotel Bonbien. Haar jongste

titel Ik ben Vincent en ik ben niet bang is een

pakkend portret van een eenzaam kind.

Koens wordt geprezen om haar sterke perso-

nages, psychologische diepgang, sprankelen-

de taal en lichtvoetige toon. Ze past in de

traditie van Guus Kuijer, al zijn het Roald Dahl

en Annie M.G. Schmidt die, zo zegt Koens,

haar tips influisteren als ze schrijft. Dahl

zorgt ervoor dat ze niet te braaf is. Schmidt

dat ze genoeg humor inzet.  

ennekoens.nl

   



L e e s p l u im en

Sinds 1 januari is de Leespluim van naam veranderd van Kiddo Leespluim in de Sar-

des Leespluim. Het doel van de bekroning blijft hetzelfde: het maandelijks onder de

aandacht brengen van bijzondere voorleesboeken. 

• De Leespluim van afgelopen november ging naar Het monsterbonsterbulderboek

van Jozua Douglas en Marieke Nelissen (De Fontein, 3+), waarin Bruno zijn ouders

tot monsters omtovert. Die wens keert zich tegen hem: het leven met maffe monster-

ouders is toch niet zo leuk als hij dacht. Een mooi voorleesverhaal met veel allite-

ratie en klankrijm.

• De Leespluim van december 2017 is gewonnen door Dat wordt smullen van Tjibbe

Veldkamp (Gottmer, 1+), een hilarisch verhaal met kleurrijke en tot de verbeelding

sprekende illustraties van de Zweedse Gustav Dejert.

• De allereerste Sardes Leespluim van 2018 was voor Het kartonnen kasteel van

Linda Sara en Benji Davies (ill.) (Luitingh-Sijthoff, 4+). ‘Een tijdloos verhaal op een

idyllische landelijke locatie waar de fantasie alle kanten op kan,’ aldus het juryrap-

port. [at]

Ra a k  g e t e k e n d

• Mark Jansen verlegt opnieuw zijn artistieke grenzen in het royale uitklapboek

Dino’s bestaan niet (Lemniscaat, 4+), waarin twee jongens ’s avonds door het bos

dwalen om een dinosaurus te vangen. Dino’s bestaan niet, weet Tim, maar de lezer

kan zien hoe tussen de bomen en het groen prehistorische monsters verstopt

zitten. 

• In Dag poes! (Hoogland & Van Klaveren, 3+) staren Miss Poes, Zilvervoetje en

Poesje Wrauw je indringend aan. Mies van Hout maakte twintig portretten van

zeer uiteenlopende en eigenzinnige kattenbeesten. Bette Westera, Koos Mein-

derts, Sjoerd Kuyper en Hans en Monique Hagen vingen die tekeningen in luch-

tige verzen en poezenpoëzie. In april verschijnt een mini-editie. 

• Liefhebbers van kleur kunnen hun hart ophalen aan Meneer Hummeling zoekt

een vrouw van Joukje Akveld en Noëlle Smit (Hoogland & Van Klaveren, 5+). 

Meneer Hummeling is een man om van te houden, maar er is nog niemand die

dat doet. Daarom gaat hij op zoek naar een vrouw voor wie zijn bijzondere

naam en roze ruitjesjas vanzelfsprekend zijn. [at]

Ch a r l o t t e  D ema t o n s  i n  b e e l d

Charlotte Dematons heeft haar originele illustraties, inclusief schetsen en voorstudies,

overgedragen aan het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum. Ter gelegenheid van

de aanwinst is in het museum tot en met 11 juni een tentoonstelling te zien van hon-

derd originele illustraties. ‘Charlotte Dematons – In beeld’ toont tekeningen uit onder

meer De gele ballon, De tuinen van Dorr, Alleen op de wereld en de bestseller Nederland,

een tekstloos prentenboek waarin de lezer wordt meegevoerd langs duinen, rivieren,

molens, steden. Ook geschiedenisfeiten, opmerkelijke feesten en bekende kinderliedjes

en kinderboekfiguren komen aan bod. Het Kinderboekenmuseum schrijft over haar werk:

‘Realistisch, dromerig, sprookjesachtig en vol detail. Ze laat zien dat de lol in de kleine

dingen zit, in de gekkigheid van mensen. En wie goed kijkt, ontdekt dat op de achter-

grond zich vaak nog een verhaal afspeelt.’ Charlotte Dematons werd geboren in Frank-

rijk, studeerde aan de Rietveld Academie in Amsterdam en woont en werkt in Haarlem.

In 1982 verscheen haar eerste prentenboek Dido bij Lemniscaat. Haar werk wordt in

diverse landen uitgegeven en is meermaals bekroond. [at]

kinderboekenmuseum.nl
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Z o  r a a r

De eigenzinnige, licht absurde gedichten van Inger Hagerup (1905-1985) zijn in Noor-

wegen nog steeds geliefd. In Zo raar vertaalde Bette Westera haar gedichten in rit-

misch Nederlands met een mooie cadans. Westera verving de Noorse plaatsnamen

door Nederlandse equivalenten: de olifanten komen uit Alphen aan den Rijn, de kan-

goeroes uit Zandvoort aan Zee, de blauwe krokodillen uit Goes en Gelderop. De ge-

dichten zijn geïllustreerd door René Paul Gauguin (1911-1976), een kleinzoon van de

beroemde post-impressionistische schilder. Gauguin stond bekend om zijn houtdruk-

ken, en wisselt hier strak grafische vormen af met zwierige pen. Inger Hagerup genoot

in Noorwegen een reputatie die vergelijkbaar was met die van Annie M.G. Schmidt in

Nederland. Ze schreef gedichten, romans, hoorspelen en toneelstukken en is de moe-

der van schrijvers Helge en Klaus Hagerup en grootmoeder van Hilde Hagerup (die in

2006 een Zilveren Zoen won met Zomerzeer). [at]

Zo raar, Inger Hagerup, Bette Westra (vertaling) & René Paul Gauguin (ill.). 

Gottmer, € 14,99 (4 +)
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Bo e kS t a r t  B a b y b o e k j e  v a n  h e t  J a a r

Op 21 februari werd op de Negenmaandenbeurs bekendgemaakt welk boekje

BoekStart Babyboekje van het Jaar 2018 is geworden. Beestje waar ben je? van

Nosy Crow & Ingela P. Arrhenius (ill.) kreeg de meeste stemmen. De overige ge-

nomineerde titels waren Piep piep met Fiep van Fiep Westendorp, Contrast-

boekje Hallo Baby!, Mijn schuifboekje. De boerderij, van Nathalie Choux en

Dierentuin van Lisa Jones & Edward Underwoord (ill.) Vanwege het tienjarig be-

staan van BoekStart maakten de deelnemende stemmers kans op een mooie

hoofdprijs: een jaar lang alle BoekStart boekentips voor baby, dreumes, peu-

ter of kleuter. De genomineerde boekjes werden weggegeven aan de inzenders

van de leukste voorleesfoto’s. Deze konden worden gemaakt met de gloed-

nieuwe BoekStartapp. De jury bestond uit Tischa Neve (opvoedkundige), Hilde

Tholen (hoofdredacteur Ouders van Nu), Inge Roos (eigenaresse kinderboe-

kenwinkel In de Wolken), Bert Golstein (leesconsulent Bibliotheek Helmond-

Peel) en Derske van der Beek (voorleescoördinator bij kinderopvang Kinder-

garden). Deze boekenprijs voor de allerjongste categorie (nul tot anderhalf

jaar) werd in 2013 voor het eerst uitgereikt. [eg]

babyboekjevanhetjaar.nl

Vo o r  d e  k l e i n s t e n

Elk jaar verschijnen er meer boekjes voor baby’s, dreumesen en peuters die de zin-

tuigen prikkelen, helpen om woordjes te leren en lekker stevig of zelfs sabbel-proof

zijn. Opvallend veel boekjes grijpen qua kleur en design terug op de jaren vijftig en

zestig. 

• De serie Een piepklein verhaaltje is speciaal ontwikkeld voor baby’s. Het nieuwste

deel Boerderij van Lisa Jones en Edward Underwood biedt felle contrastrijke illustraties

die de aandacht van de baby goed vasthouden. (Gottmer 1+)

• Bijzonder sfeervol zijn de themaboekjes In het bos en Op de kermis waarin de

Zweedse illustrator Ingela P. Arrhenius vorm en inhoud vernuftig combineert. De kar-

tonbladzijden vallen uitgeklapt over elkaar heen, zodat er steeds een ander tafereel

ontstaat. (Gottmer, 2+)  

• Fijne verjaardag voor jou! van Nicola Slater is een gebonden kartonboekje met ge-

luid. De beer, de das, de streepjeskat en de eland zijn met hun muziekinstrumenten

op weg naar een verrassingsfeestje voor otter. Door op de muzieknootjes te drukken

kun je elk instrument afzonderlijk horen, of in orkest. (Gottmer, 2+) [at]



BoekStart heeft een dynamisch decennium achter de rug. In 2008 werd het programma

in Nederland gelanceerd. Het is van begin af aan enthousiast opgepakt door vele ver-

schillende organisaties en is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk bekend en succes-

vol fenomeen. En dat geldt niet alleen voor Nederland. BoekStart is ontstaan naar

Brits voorbeeld, Bookstart, dat gelanceerd werd in 1992 en dat inmiddels is overge-

nomen door 34 landen wereldwijd. Van Nederland tot aan China en van Japan tot aan

Colombia lezen ouders hun kinderen nu van baby af aan voor. Uit recent onderzoek

naar het BoekStartkoffertje in Nederland, dat in januari dit jaar gepubliceerd is, blijkt

dat 98 procent van de ouders er volkomen tot zeer tevreden over is. Genoeg reden

dus voor een feestelijk jubileumjaar. 

S t e v i g  oma rmd  

Per land zijn er kleine verschillen in de uitvoering van Bookstart, maar in essentie 

is de aanpak dezelfde. In Nederland speelt de bibliotheek een actieve rol. Die werkt

samen met de gemeente en consultatiebureaus om ouders zo snel mogelijk met het

lezen van boeken in contact te brengen. Jong voorlezen versterkt niet alleen de band

tussen ouder en kind; het is ook gebleken dat kinderen tussen de 15 en 22 maanden

van ouders die in het kader van BoekStart zijn gaan voorlezen, een grotere woorden-

schat hebben dan kinderen van ouders die dit niet doen. In 2017 zijn er 62.000 

koffertjes opgehaald.

Begonnen  a l s  p i l o t

Marijke Bos, projectleider van BoekStart, is blij met de resultaten. Tien jaar geleden

begon BoekStart als een pilot. ‘In het begin was het erg spannend of het daarbij zou

blijven en stagneren of dat het opgepikt zou worden. Gelukkig werd het juist stevig

Per dag worden er in Nederland gemid-

deld 472 kinderen geboren. Dat zijn 472

potentiële boekenwurmpjes als het aan

het programma BoekStart ligt, dat jonge

ouders probeert te motiveren al vroeg te

beginnen met voorlezen. In 2018 bestaat

BoekStart tien jaar. Een kleine terugblik

en een vooruitblik op dit jubileum.

DOOR NINA SCHOUTEN

BoekStart jubileert
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omarmd door vele organisaties en mensen die met kinderen werken zoals de biblio-

theek, de gemeente, het consultatiebureau, de jeugdgezondheidszorg en de kinder-

opvang.’ Door de nauwe samenwerking van al deze organisaties heeft BoekStart heel

veel jonge ouders weten te bereiken. En zo heeft BoekStart precies het voorleesklimaat

weten te creëren dat men ermee voor ogen had. ‘Op deze manier wordt het op plekken

waar veel jonge kinderen komen vanzelfsprekend dat ze met boeken en voorlezen in

aan raking komen en dat is precies ons uitgangspunt,’ aldus Bos. ‘Zo groeien kinderen

van kleins af aan op met het idee dat het heel normaal is dat er boeken in hun leef-

omgeving zijn.’ 

Babype r i ode

‘Ouders hebben altijd al wel voorgelezen,’ vervolgt Bos, ‘maar voorlezen in de baby-

periode was voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Sommige ouders herkennen voor-

lezen aan baby’s niet echt als voorlezen. Ze denken dat het betekent dat je met je

kindje op schoot zit en een heel boekje met een verhaal van A tot Z aan ze voorleest.

Ze realiseren zich nog niet zozeer dat plaatjes kijken met je baby en ze benoemen

ook voorlezen is, terwijl: daar begint het eigenlijk mee.’   

De  pun t j e s  o p  d e  i

Afgelopen jaar werd er onderzoek gedaan naar de bekendheid, het bereik en de

waardering van het BoekStartkoffertje. Daaruit bleek de enorme tevredenheid van

ouders, al blijft er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. ‘Belangrijk is nu dat we

koesteren wat we hebben,’ stelt Bos. ‘We hebben zo’n mooi programma neergezet,

dat moeten we verder uitbouwen en vernieuwen.’ Een van de verbeterpunten zou

kunnen zijn dat nog niet alle ouders goed op de hoogte zijn. Daarin is een verschil te

zien tussen de sociale achtergrond waaruit een ouder komt. De voornaamste reden

die ouders gaven om het koffertje niet op te halen is dat ze er niet bekend mee waren,

er geen tijd voor hadden of al genoeg babyboekjes in huis hebben. Toch, na het zien

van een foto van het koffertje en de inhoud, gaf tweederde aan het wel te halen als

ze opnieuw voor de keus stonden, ongeacht hun sociale achtergrond. 

K raamve r z o rge r s

‘Dat was een eye-opener,’ zegt Bos. ‘Om meer ouders te bereiken moeten we ze op

verschillende manieren informeren. We zijn nu bezig om de kraamzorg hiervoor in te

schakelen. Daarvoor loopt een pilot, waarbij kraamverzorgers ouders over Boek Start

vertellen en ook meteen een voorbeeldfunctie kunnen zijn. Kraamverzorgers hebben

de voelsprieten om erachter te komen in wat voor type gezin ze terecht zijn gekomen

en of voorlezen daarin gebruikelijk is of helemaal niet.’ Sinds kort staat er ook infor-

matie over BoekStart in de Groeigids die iedere jonge ouder meekrijgt bij de verlos-

kundige en de inhoud van de brief en de informatiefolder wordt aangepast door het

project beeldender te presenteren. Andere plannen zijn het landelijk uitzetten van de

BoekStartcoaches. Die werken nu op zo’n vijftig consultatiebureaus en 1800 kinder -

opvangcentra om ouders en professionals op locatie te informeren over jong voorlezen.

‘BoekStart is er om ouders te informeren maar ook om ze echt een hand te reiken als

het niet zo gewoon voor ze is om voor te lezen,’ vindt Bos. ‘Voorlezen doe je vaak thuis,

in de slaapkamer van je kinderen en is daardoor iets wat je vaak niet bij anderen ziet.

Daardoor heb je ook niet veel kans om te spieken bij een ander. Dus als je kunt mee-

kijken met een BoekStartcoach die laat zien hoe het moet in het kinderdagverblijf, dan

kun je als ouder al veel meer handen en voeten geven aan wat er precies met voor -

lezen aan baby’s wordt bedoeld.’ •••  

Jubileumactiviteiten

Uiteraard wordt het jubileum en het 

succes van BoekStart gevierd. Zo werd er 

op de Negenmaandenbeurs in februari de

winnende titel bekendgemaakt van de Baby-

boekje van het Jaar-verkiezing (zie pagina

11). Erik van Os heeft een voorleesliedje 

geschreven dat als cadeautje aan de kinder-

opvang wordt aangeboden, zodat er gezongen

kan worden voor het voorlezen begint. Binnen-

kort is het in de BoekStartapp te beluisteren.

In deze app vind je ook voorlees- en boeken-

tips voor baby’s, dreumesen en peuters, kun

je een voorleeswekker zetten en je voorlees-

moment met je baby vastleggen in #mijn-

voorleesmoment. Daarin kun je een foto van

jezelf en je baby uploaden en met leuke 

achtergronden versieren om te delen met 

anderen. 

BoekStart

Hoe werkt BoekStart? Kersverse ouders krij-

gen drie maanden na de geboorte van hun

kindje een uitnodiging van de gemeente om

een BoekStartkoffertje op te halen bij hun

lokale bibliotheek. In het koffertje zit onder

andere een gratis lidmaatschap voor de biblio-

theek voor hun baby, een informatiefolder

over voorlezen aan baby’s en twee gratis

boekjes om meteen zelf mee aan de slag te

gaan. BoekStart is een programma van Kunst

van Lezen dat uitgevoerd wordt door Stichting

Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Het is

onderdeel van het programma Tel mee met

Taal (2016-2018) dat zich inzet voor de preven-

tie en curatie van laaggeletterdheid. De publi-

catie van het onderzoek kun je vinden op 

lezen.nl/nl/publicaties/lezen-onderzocht.



De  M i d d ag  v a n  h e t  K i n d e r b o e k

Op zaterdag 14 april 2018 vindt alweer de tiende editie plaats van de Middag

van het Kinderboek. Het thema van dit jaar is ‘Woord en Beeld – het spannende

huwelijk tussen verhalen en illustraties in kinderboeken’. Veel kinderboeken voor

de basisschoolleeftijd bestaan uit een combinatie van woorden en beelden. Die

twee gaan op allerlei manieren samen: in prentenboeken, non-fictie, voorlees-

verhalen, speelboeken en geïllustreerde verhalen. Ook dit jaar wordt de Mid-

dag van het Kinderboek georganiseerd door Marco Kunst en Aby Hartog. Op het

programma staan lezingen van Sjoerd Kuyper, Tamara Bos, Jan Paul Schutten en

Floor Rieder. In de ochtend zijn er workshops te volgen van onder meer Patz van

der Sloot en Maaike Hartjes. Illustrator Mylo Freeman maakt tijdens het podi-

umprogramma een live tekening. De Middag van het Kinderboek is bedoeld

voor kinderboekenschrijvers en -illustratoren, medewerkers van bibliotheken,

uitgeverijen en boekhandels en andere geïnteresseerden en vindt plaats in de

oba in Amsterdam. Aanmelding is gratis, reservering wel verplicht. [at]

middagvanhetkinderboek.blogspot.nl

De  t u i n e n  v a n  d e  h e r i n n e r i n g

Begin mei herneemt René Groothof zijn solovoorstelling De tuinen van de herin-

nering (9+), een bewerking van de gelijknamige roman van de Fransman Michel

Quint. Dat voor Groothof oorlogsdrama en humor hand in hand kunnen gaan liet

hij vorig jaar overtuigend zien in De nazi en de kapper, een lichtvoetige bewer-

king van het holocaustverhaal van Edgar Hilsenrath. De tuinen van de herinne-

ring is bedoeld voor een jonger publiek en gaat over de tienjarige Michel die zich

schaamt voor zijn vader, die de eigenaardige gewoonte heeft om zich te verkleden

als clown. Zijn oom onthult een familiegeheim: tijdens de Tweede Wereldoorlog

werden de broers na het plegen van een verzetsdaad in een leemput geworpen

en overgeleverd aan een Duitse bewaker. Daar zijn ze voor een onmogelijke keuze

gesteld, met de dood in het vizier. De tuinen van de herinnering speelt in de aan-

loop naar Bevrijdingsdag in verschillende theaters. Daarnaast is Groothof nog te

zien in Dit is geen dagboek (13+) naar het boek van Erna Sassen. Zie voor de speel-

lijsten muziektheaterproducties.nl. [at]
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C r e a t i e f  s c h r i j v e n  i n  d e  k l a s

Schrijven is leuk en leerzaam, maar niet altijd makkelijk om mee te beginnen.

In de brochure Lezen en creatief schrijven op de basisschool, die is verschenen in de

reeks Kwestie van Lezen, wordt uitgelegd hoe lezen en creatieve schrijftaken in

de klas gecombineerd kunnen worden om het schrijfplezier te stimuleren. De bro-

chure is te raadplegen en te bestellen via de website van Stichting Lezen.

lezen.nl/nl/publicaties/lezen-brochures

In Kom maar met gedichten en verhalen. Creatief schrijven op de basisschool

van Ben Bouwhuis en Ietje Pauw (Katholieke Pabo Zwolle) komen theorie, didac-

tiek en lespraktijk van het creatief schrijven afzonderlijk aan bod. Er wordt in-

gegaan op de rol van de leraar tijdens het schrijfproces en er worden concrete

lessituaties besproken. Achterin staat een lijst met dichtbundels en  lesideeën

voor het schrijven van verhalen, kook-, dans- en voelgedichten. Het boek kan voor

vijftien euro worden besteld via info@kpz.nl en is ook gratis te downloaden via

kpz.nl. [at]

FO
TO

  S
TE

P
H
A
N

V
A
N

H
ES

TE
R
EN

KOM MAAR
EN VERHALEN

MET GEDICHTEN

Ben Bouwhuis en Ietje PauwKatholieke Pabo Zwolle



Ro s i e  &  Mou s s a

Vanaf 28 maart draait in Vlaanderen de film Rosie & Moussa, gebaseerd op de be-

kroonde boeken van theaterdirecteur/schrijver Michael De Cock en illustratrice

Judith Vanistendael. De film van regisseur Dorothée van den Berghe volgt in grote

lijnen de vierdelige boekenserie: Rosie en haar moeder verhuizen naar een flatge-

bouw aan de andere kant van een grote stad (in de film de Brusselse wijk Molen-

beek). Daar ontmoet ze Moussa en een vriendschap ontstaat. Net als in de boeken

is de toon licht en de thematiek hedendaags: Moussa is van Marokkaanse afkomst

en Rosie heeft het met een vader in de gevangenis niet makkelijk. In een inter-

view in de krant De Morgen vertelden Van den Berghe en De Cock, die ook het

filmscenario schreef, dat ze in de film kleur en diversiteit als iets vanzelfspre-

kends willen tonen, ‘zoals dat het geval is in de grootstad’. Beiden vinden het ver-

tellen van verhalen die diversiteit in zich dragen belangrijk. Door het samenleven

in Molenbeek leren Rosie en Moussa naar elkaars werelden kijken. Tegelijkertijd

is de film gewoon een verhaal over vriendschap. [mn]

caviar.tv/project/rosie-moussa 
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He t  Moo i e  K i n d e r b o eken fe s t i v a l  

In de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord vindt op zondag 27 mei de tweede editie plaats van

het Mooie Kinderboekenfestival, waar kinderen zich kunnen onderdompelen in boekgere-

lateerde fantasiewerelden. Gastcuratoren zijn kinderboekenambassadeurs Hans en Monique

Hagen, die de achttien boeken uitkozen die centraal staan tijdens het festival. Een ontdek-

kingsreis voert de bezoekers langs alle hoeken, zalen en gangen van de Tolhuistuin waar

auteurs, illustratoren, acteurs en voorlezers optreden of activiteiten verzorgen. Door te laten

zien welke spannende, grappige, interessante of geheimzinnige werelden boeken kunnen

oproepen, wil de organisatie kinderen laten zien wat het lezen van een boek je kan bren-

gen. Het Mooie Kinderboekenfestival is bedoeld voor kinderen tussen de vier en tien jaar

oud en wordt georganiseerd door Stichting Kleine Lettertjes in coproductie met Paradiso

en wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het VSBFonds,

Prins Bernard Cultuurfonds, Stadsdeel Noord en de Fiep Westendorp Foundation. Het fes-

tivalbeeld is ontworpen door illustrator Fleur van der Weel. Kaarten à € 7,50 zijn te koop

via de website. Het festivalprogramma staat begin april online. [at]

kinderboekenfestival.nl 

J a n  v a n  L u x embu r g  P r i j s

Stichting Senia heeft de Jan van Luxemburg Prijs 2017 voor leesbevordering gewonnen.

De Stichting organiseert leesclubs voor literatuur van verschillende moderne talen, bio-

grafieën, geschiedenis en filosofie. In 2016 waren dat ruim duizend leesgroepen door

het hele land, waaraan 6.700 mensen deelnamen, en dat geheel zonder subsidie. Een

lovenswaardige prestatie, waarmee Stichting Senia ook nog eens hoogwaardig sociaal

contact bevordert, schrijft het Jan van Luxemburg Programma in het persbericht. De

overige genomineerden waren het Laurens Janszoon Coster Project (tweede plaats),

de Voorlees Express (derde plaats), Amsterdamse Beestenboel, Barts Boeken Club en

North Sea Poetry. Het Jan van Luxemburg Programma reikt jaarlijks een prijs uit aan

een initiatief dat als doel heeft leesplezier bij jong en oud te bevorderen. 

Het Programma is geïnitieerd ter nagedachtenis aan Jan van Luxemburg (1936-2012), die

literatuurwetenschapper was aan de Universiteit van Amsterdam en volgens de orga-

nisatie ‘als geen ander mensen kon stimuleren om te lezen’. [at]

janvanluxemburg.nl



Het dierenrijk in volle glorie
Dwa r re l e nde  s n eeuw

Een andere artistieke uitblinker is Wilde dieren van het noor-

den van de Hamburgse tekenaar en grafisch ontwerper Dieter

Braun, waarin 76 dieren van het noordelijk halfrond zijn inge-

deeld per continent. Winterser kan het haast niet: sneeuw-

panters en rendieren poseren in de dwarrelende sneeuw. In

bescheiden tekstblokjes lees je over elk dier wetenswaardig-

heden, bijvoorbeeld dat de reuzenpanda per dag veertig pro-

cent van zijn eigen lichaamsgewicht in bamboe nuttigt, en dat

de Japanse makaak met sneeuwballen kan gooien. Ook in dit

boek ligt het zwaartepunt op beeld: het drijft op de adem -

benemende illustraties. Braun is een echte graficus: hij bouwt

elk dier op uit geometrische vormen, importeert zijn ontwerp

daarna in Photoshop en vult de vlakken in met handbeschil-

derd (ingescand) papier. Het resultaat is strak, maar heeft

diepte en een mooi ambachtelijke uitstraling. 

Ve r s t op t e  poo t a f d r u kken

Vrolijk en aaibaar zijn de tekeningen van de Britse Yuval

Zommer in Het buitengewone beestenboek. Elke spread in

dit boek is gewijd aan één diersoort, die wordt getekend in

verschillende acties. De wolven huilen en verstoppen zich 

in hun holen; de zalmbeer eet honing of vangt vissen; vleer-

muizen, miereneters en cheeta’s laten hun vampiertanden,

betonnagels en grijpgrage klauwen zien. Tekst en tekeningen

zijn beide goed afgestemd op jonge kinderen. Als extraatje

Op de campagnewebsite van de Boekenweek wordt bioloog

Midas Dekkers met een ‘onvergetelijke quote’ aangehaald:

‘Echte fauna en flora kennen de mensen vooral van de slager

en de groenteboer.’ Dat geldt misschien voor volwassenen,

maar waar het kinderen betreft vergeet hij toch de dierentuin

en de bibliotheek. Kinderen houden van dieren – levend én

op papier. Elk jaar puilen de aanbiedingsfolders van kinder-

boekuitgeverijen weer uit van nieuwe encyclopedieën vol

aaibare, wilde, griezelige en giftige beesten. Dierenboeken

zijn onverminderd populair en worden bovendien steeds

luxer uitgegeven.

Tomaa t roden

Een van de mooiste dierenencyclopedieën in beeld is Vreemde

vogels, bizarre beesten van de Zwitserse illustrator Adrienne

Barman, dat uitblinkt door een gouden combinatie van kleur,

humor en verbeeldingskracht. Barman deelt de dieren in vol-

gens haar eigen fantasievolle taxonomie en rangschikt hon-

derden dieren naar eigenschap, kleur of leefgebied. Zo zijn

er ‘de zuurstokrozen’, ‘de tomaatroden’ en ‘de sneeuwwitten’,

maar ook ‘de bergbewoners’, ‘de verstoppers’, ‘de langnekken’,

‘de getemden’, ‘de uitgestorvenen’ en ‘de grootorigen’. Niet

alle dieren zijn lief. Voor ‘die met de korte lontjes’ is het uit-

kijken geblazen en pas op voor ‘de vervloekten’: de oorworm

(die doorboort het trommelvlies van slapenden) en de vuur-

salamander (een duivels dier). 
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NATUURBOEKEN – Tijdens de Boekenweek van 

10 tot en met 18 maart viert literatuurminnend 

Nederland de natuur. Het was evengoed een mooi 

Kinderboekenweekthema geweest: voor de basisschool

is er een schatkamer aan naslagwerken beschikbaar 

om een natuurweek (of zelfs jaar) feestelijk mee 

door te komen. Van geïllustreerde dieren-   

verzamelingen tot klassieke encyclopedieën.  

DOOR ANNEMARIE TERHELL
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kunnen zij speuren naar vijftien verstopte pootafdrukken. 

In dezelfde stijl maakte Yuval eerder Het bijzondere beestjes-

boek. Binnenkort verschijnt bij beide titels een stickerboek

met vijfhonderd herbruikbare stickers, waarmee je het boek

zelf kunt inrichten – of je kast of etui kunt versieren.  

Sp i n t epe l s  e n  t e rm i e t enheuve l s

Ook de Britse illustrator Owen Davey is een enthousiaste

ambassadeur van het dierenrijk met een sterk grafische stijl.

Haai ahoi! biedt een staalkaart van allerlei haaiensoorten, van

koekjessnijder tot Japanse stierkophaai. Alles aan dit boek 

is even verzorgd, van de heldere tekstjes tot de prachtige 

tekeningen en vormgeving. Dat geldt ook voor Allemaal apen

en Wild van katten, die deze maand verschijnen. Davey verzorg-

de ook de illustraties in Het grote boek van de natuur, een

naslagwerk met tekst van Amanda Wood en Mike Jolley voor

iets oudere lezers. Centraal in dit boek staat het verband

tussen dieren en hun leefomgeving. Allerlei principes uit de

biologie, zoals biotopen, ecosystemen, soortenrijkdom, aan-

passingsstrategieën en voortplantingsgedrag passeren de

revue. Hier en daar is de tekst wat schools en opsommerig,

maar de degelijke aanpak en grafische zorg maken veel goed.

De tekeningen lijken op ouderwetse schoolprenten en hebben

een warme retrolook. Voor wie graaft zijn er in de tekst leuke

weetjes te vinden: spinrag wordt gemaakt door spintepels,

en termietenheuvels hebben ‘airconditioning’. 

Op  en  t op  k l a s s i e k

Toppunt van klassiek is het Britse duo Kathie Scott en Jenny

Broom, die samen Het dierenboek maakten. Zij richtten hun

boek in als een museum en spreken over ‘zalen’ en ‘collectie-

stukken’. ‘Treed binnen in het dierenmuseum en bewonder

het dierenrijk in volle glorie,’ schrijven ze vooraf. Scott vindt

inspiratie in de gedetailleerde tekeningen van zoöloog Ernst

Haeckel, de tekenaar die Darwins evolutieleer beroemd maak-

te. Ze tekent met een sterk oog voor detail en benadert haar

tekeningen als vormenstudies.  Op sierlijke wijze rangschikt

ze de brazzameerkat, de Oostelijke franjeaap, de chimpansee

met andere primaten. Je zou deze fijn gearceerde prent zo

aan de muur willen hangen, en dat kan. In haar webwinkel

zijn afdrukken te koop.  

I n s e c t e n  me t  e en  f l uwee l z a c h t e  g l a n s

En zo zijn er nog stapels met boeken die de systematiek 

en rijkdom van het dierenrijk tonen en waarvan je spontaan

bioloog zou willen worden. Zoals Het wonderlijke insecten-

boek van schrijver en wetenschapper Bart Rossel met zijn

betoverende, fluweelzachte insecten van de hand van Medy

Oberendorff. Of, van eigen bodem, Ben niet bang voor de

wilde dieren van Geert-Jan Roebers, die niet systematisch,

maar juist eclectisch te werk gaat. Hij deelt dieren in naar tot

de verbeelding sprekende eigenschappen (‘dieren die er eng

uitzien’, ‘dieren met een slechte naam’) en fladdert van spook-

diertje langs Mongoolse doodsworm naar Zambezipaard.

Roebers enthousiasmeert met zijn aanstekelijke weetjes 

(teken doen aan mondseks, en het lieveheersbeestje is 

gewelddadiger dan je denkt); de uitgebalanceerde fotocolla-

ges en mooie vormgeving van Wendy Panders doen de rest.

Het dierenrijk blijkt een bron om eindeloos uit te putten. Al

deze fascinerende boeken geven je het gevoel dat je verbin-

ding maakt met de magie van de wetenschap en dat er een

wereld te ontdekken valt. •••

Vreemde vogels, bizarre beesten, Adrienne Barman. Querido, 

€ 22,50 (6+) Vlag & Wimpel (Penseel- en Paletjury 2015)

Wilde dieren van het noorden, Dieter Braun. Fontaine uitgevers,

€ 24,95 (7+)

Het buitengewone beestenboek, Yuval Zommer. Lemniscaat, 

€ 14,95 (6+)

Het dierenboek, Jenny Broom & Kathie Scott (ill.). Lannoo, 

€ 24,99 (10+)

Haai Ahoi!, Owen Davey. Fontaine, € 14,95 (9+)

Allemaal apen, Owen Davey. Lannoo, € 14,99 (9+) 

Wild van katten, Owen Davey. Fontaine, € 16,95 (9+)

Het grote boek van de natuur, Amanda Wood, Mike Jolley &

Owen Davey (ill.). Fontaine, 112 blz, € 24,95 (12+)

Het wonderlijke insectenboek, Bart Rossel & Medy Oberendorff.

Lannoo, € 24,99 (10+)

Ben niet bang voor de wilde dieren, Geert-Jan Roebers & 

Wendy Panders (ill.). Gottmer, € 14,99 (9+)
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Feest!
KROONJAAR 2018 – Stichting Lezen bestaat dertig jaar

en viert haar jubileum samen met dat van De Nationale

Voorleeswedstrijd (25 jaar); De Nationale Voorleesdagen

(vijftien jaar); BoekStart (tien jaar) en Kunst van Lezen

(tien jaar). De opbrengst van zoveel jaar leesbevordering

in feiten en cijfers.

SAMENGESTELD DOOR EVA GERRITS

De Nationale Voorleesdagen 15 jaar

60.000 Nationale Voorleesontbi jten

Voor de vijftiende editie van De Nationale Voorleesdagen is een

speciaal animatiefilmpje gemaakt: Voorlezen maakt je leuker!

Op humoristische wijze laat het zien dat voorlezen je leert kijken

door de ogen van een ander, dat het niet alleen gezellig is maar

ook verrijkend. De campagne startte ook dit jaar met vele voor-

leesontbijten in het hele land. Naast de zogenaamde vip-voorlees-

ontbijten organiseren basisscholen, bibliotheken, peuterspeel -

zalen en kinderdagverblijven ook zelf voorleesontbijten met lokale

helden. Zowel bekende als onbekende Nederlanders lazen voor op

een kinderdagverblijf, basisschool of in de openbare bibliotheek in

de buurt. Enkele bekende voorlezers dit jaar: Erik Akerboom, Jim

Bakkum, Dieuwertje Blok, Rick Brandsteder, Pieter Broertjes, 

Kathalijne Buitenweg, Alain Clark, Gerard Ekdom, Pepijn Gunneweg,

Gerda Havertong, Ernesto Hoost, René van Kooten, Lieke van Lex-

mond, Rifka Lodeizen, Shirma Rouse, Marianne Thieme, Merel 

Westrik en Xander van der Wulp. H.K.H. Prinses Laurentien las

voor uit het prentenboek Ssst! De tijger slaapt van Britta Tecken-

trup, aan kinderen in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. 

De mini-editie van het boek bood gratis toegang tot de feestelijke

afsluiting vol voorleesactiviteiten in Burgers’ Zoo. 

leesmetandermansogen.nl, denationalevoorleesdagen.nl

De Nationale Voorleeswedstri jd 25 jaar

Ruim 60.000 schoolkampioenen

Sinds het moment dat de cijfers worden bijgehouden,

is het bereik van De Nationale Voorleeswedstrijd vrij-

wel elk jaar gegroeid. In het schooljaar 2017-2018 

deden er in totaal meer dan tweehonderdduizend leer-

lingen van 3.452 basisscholen aan mee. Ze luisterden

hoofdzakelijk naar voorgelezen fragmenten uit de 

boeken van Jacques Vriens, Carry Slee, Francine Oomen

en Roald Dahl, al jarenlang de populairste schrijvers.

Ruim 90 procent van de scholen geeft De Nationale

Voorleeswedstrijd als leesbevorderingsproject een 

voldoende, bijna 80 procent noemt het (zeer) goed.

Leerkrachten zien een sterke positieve werking uitgaan

van De Nationale Voorleeswedstrijd op de sociaal-emo-

tionele ontwikkeling van hun leerlingen. Daarnaast

waarderen ze de competitie als een instrument om hen

te enthousiasmeren voor het voorlezen en zelf (stil) 

lezen. De toehoorders die in de schoolronde, de provin-

ciale en landelijke wedstrijdronde het publiek vormen,

luisteren naar de voordrachten van hun klasgenoten.

Zo oefenen alle kinderen hun voorlees-, presentatie-

en luistervaardigheden. De leerkrachten verwachten

hun leerlingen hiermee te verleiden om vaker (voor) 

te lezen of voorgelezen te worden, wat vervolgens

weer hun (voor)leesplezier en (voor)leesvaardigheid

vergroot. Ze hopen, door middel van de wedstrijd, een

positieve leesspiraal in gang te zetten.

Bron: denationalevoorleeswedstrijd.nl

Activiteiten met een feestel i jk  t int je

BoekStart

• 23 april, Wereldboekendag: BoekStart Concert in het Concert -

gebouw in Amsterdam, waar een speciaal Voorleesliedje, geschre-

ven door Erik van Os en Elle van Lieshout, wordt gezongen in 

verschillende talen door meerdere artiesten, onder wie Jody 

Bernal, Nynke Laverman en Mr. Polska. Toegang is gratis.

• Gouden Wikkels die kans geven op mooie prijzen zitten verstopt 

in BoekStartkoffertjes in het hele land 

• Najaar: BoekStart inspiratiedag voor professionals, thema: 

BoekStart 10 jaar en hoe verder? 

boekstart.nl

De Nationale Voorleeswedstrijd

• Speciale Kidsweek-jubileumspecial 

• Aftellen met oud-kampioenen tot de finale, zie de Facebook -

pagina 

• Parallelprogramma tijdens de finale voor speciale genodigden

denationalevoorleeswedstrijd.nl
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Kunst van Lezen 10 jaar

700.000 kinderen bereikt  

Met Kunst van Lezen, onderdeel van het 

landelijke actieprogramma Tel Mee Met Taal,

is sinds de start in 2008 veel bereikt: bijna

700.000 kinderen tussen nul en twaalf jaar

worden via BoekStart en de Bibliotheek op

school in dit leesbevorderingsprogramma be-

trokken; eind 2018 moet de teller op een mil-

joen staan. Het streven is om de Bibliotheek

op school ook uit te rollen in het vmbo en mbo. 

Programmacoördinator Adriaan Langendonk

over de Bibliotheek op school: ‘Vijfentachtig

procent van alle basisbibliotheken doet nu mee

en ruim een derde van alle basisscholen. De

impact is groot: met de Bibliotheek op school

is de bibliotheek letterlijk buiten haar muren

getreden. Medewerkers stappen dagelijks op

de fiets of in de auto om op bezoek te gaan

bij scholen.’

BoekStart  10 jaar

ruim 430.000 BoekStartkoffert jes uitgereikt

BoekStart, net als de Bibliotheek op school onderdeel van het

programma Kunst van Lezen, maakte sinds de start een explosieve

groei door. In 2017 zijn er 62.000 koffertjes op gehaald en daarover

zijn ouders unaniem tevreden. Streven is: álle ouders in Nederland

via het Boek Startkoffertje in contact te brengen met boeken en voor-

lezen. Daartoe is onder andere een pilot gestart waarbij kraamver-

zorgers ouders over BoekStart vertellen en ook meteen een voor-

beeldfunctie kunnen vervullen. Ook zullen landelijk professionele

BoekStartcoaches worden ingezet. Nu werken de coaches op zo’n

vijftig consultatiebureaus en 1800 kinderopvangcentra om ouders 

en professionals te informeren over jong voorlezen op locatie.

Cijfers uit recent onderzoek:

• 61 procent van alle Nederlandse ouders is bekend met het BoekStartkoffertje.

• 98 procent is tevreden met het koffertje.

• De boekjes uit het koffertje worden vaak gebruikt: ouders lezen eruit voor (78 procent), geven ze aan hun kind (56 procent) 

en/of laten hun kind de boekjes zelf pakken (53 procent).

• Bijna een kwart (22 procent) van de ouders geeft aan eerder te zijn begonnen met voorlezen door BoekStart.

Bron: Kantar Public (2018). Het BoekStartkoffertje: bekendheid, bereik en waardering. Amsterdam: Stichting Lezen / Kunst van Lezen. 

Zie ook het artikel ‘Boekstart jubileert’ op pagina 12, 13.
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Overzicht Prentenboeken van het jaar:

2004 Ik wil de maan, Jonathan Emmett & Vanessa Cabban (ill.) (Van Goor)

2005 Wat nu, Olivier?, Phyllis Root & Christopher Denise (ill.) (Lemniscaat)

2006 Dat ben jij, Kiki!, Amy Hest & Jill Barton (ill.) (Lemniscaat)

2007 Kleine Kangoeroe, Guido van Genechten (Clavis)

2008 Kleine muis zoekt een huis, Petr Horácek (Gottmer)

2009 Anton kan toveren, Ole Könnecke (Gottmer)

2010 De wiebelbillenboogie, Guido van Genechten (Clavis)

2011 Fiet wil rennen, Bibi Dumon Tak & Noëlle Smit (ill.) (Querido)

2012 Mama kwijt, Chris Haughton (Gottmer)

2013 Nog 100 nachtjes slapen, Milja Praagman (Leopold)

2014 Krrrr…okodil!, Catherine Rayner (C. De Vries-Brouwers)

2015 Boer Boris gaat naar zee, Ted van Lieshout & Philip Hopman (ill.) (Gottmer)

2016 We hebben er een geitje bij!, Marjet Huiberts & Iris Deppe (ill.) (Gottmer)

2017 De kleine walvis, Benji Davies (Luitingh-Sijthoff )

2018 Ssst! De tijger slaapt, Britta Teckentrup (Gottmer)



zijn verdiende geld gedaan? Er verschijnen vier antwoorden.

‘Ik weet het, ik weet het!’ klinkt het van de zijkant van de

klas. ‘Niks hardop zeggen,’ waarschuwt Noten. ‘Iedereen

moet zelf antwoord geven.’  

Mee rkeu z e v ragen

Schuld is niet alleen een oefening in Nederlands, je wordt er

ook streetwise van. Het verhaal gaat over geld lenen, schul-

den maken en allerlei dilemma’s die je in het dagelijks leven

kunt tegenkomen. Noten gebruikt veel gebaren en mimiek

tijdens het voorlezen en de klas is actief betrokken bij het

quizgedeelte. Zodra iemand een keuze maakt, zie je dat op

het scherm. Een volgende druk op de knop onthult wat het

juiste antwoord was. Melih (twaalf jaar) vindt het competitie-

element spannend. ‘Je ziet op het scherm wie de hoogste

score haalt.’ Dat is leuk, maar niet per se makkelijker, vindt

Melat (twaalf ). ‘Je moet nu op twee dingen letten: goed luis-

teren, de vraag lezen en antwoord geven.’ 

Aanw i n s t

De iPads zijn een nieuwe aanwinst, aangeschaft met gemeen-

telijke subsidie. Ze worden gebruikt om laagtaalvaardige

leerlingen extra in het Nederlands te ondersteunen. Het is

een groep die moeilijk aan het lezen te krijgen is, zegt Noten.

‘Vaak is het een combinatie van taalachterstand, zwakke

cognitie, soms gecompliceerd met een vermoeden van dys-

‘Zonder Nederlands  
SPECIALE TAALKLASSEN – Praktijkschool De Einder in 

de Haagse buurt Transvaal wordt geconfronteerd met steeds

meer leerlingen met een taalachterstand. Daarom besloot de

school twee jaar geleden meer werk te maken van leesonder-

wijs. ‘Nederlands is een keiharde voorwaarde voor succes. 

En zonder lezen kom je er niet,’ stelt directeur Aad van Loenen.

DOOR ANNEMARIE TERHELL

Het is maandagochtend halfnegen. De taalklas van docent

Geertje Noten maakt zich op voor een voorleesles met 

LessonUp, een digitaal lessysteem. Het is even prutsen voor

alle iPads zijn opgestart, maar dan installeren alle dertien

leerlingen zich achter een eigen tablet. Noten leest voor uit

Schuld van Anne-Rose Hermes uit de serie Eenvoudig Com-

municeren. Het verhaal gaat over John die een botsing heeft

veroorzaakt. Zijn vader heeft de verzekering niet betaald en

dus moet John de schade zelf vergoeden. Hij zoekt naar een

manier om dat probleem op te lossen. Maar hoe doe je dat,

zonder geld of diploma?

Er komen allerlei opties voorbij. John kan gaan dealen, maar

ja, dan kun je in de ‘bajes’ terechtkomen. Hij besluit dat het

toch verstandiger is om aan de slag te gaan bij de bouwmarkt.

Wat is dat, een bouwmarkt? Veel leerlingen schudden hun

hoofd. ‘Zoals de Gamma en de Praxis,’ legt Noten uit. ‘Waar

je bouwmaterialen kunt kopen.’ Na elk hoofdstuk verschijnt

er een meerkeuzevraag op het scherm. Wat heeft John met
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lexie, maar dat kun je niet testen bij kinderen met een laag

iq.’ De iPads zijn een extra trigger om zwakke lezers over de

streep te trekken. En dat lijkt te werken. ‘De eerste keer dat

we een quiz deden was het zo’n succes dat ik twee uur lang

ben blijven voorlezen.’

Sne l l e  s t i j g i n g

Schooldirecteur Aad van Loenen vertelt in zijn kantoor dat hij

het percentage leerlingen dat de school binnenkomt met een

taalachterstand de laatste jaren rap ziet stijgen. Van de veer-

tig nieuwe leerlingen die dit jaar op school zijn begonnen, is

een derde onvoldoende taalvaardig om goed aan het onder-

wijs te kunnen deelnemen. Dat probleem was vijf jaar geleden

nog niet aan de orde. ‘Veel leerlingen zijn niet in Nederland

geboren. Thuis komen ze niet of nauwelijks in aanraking met

Nederlands. Sommige gezinnen komen alleen op zondag de

deur uit om bij Ikea te ontbijten.’

A l l e s  i s  t a a l

Zonder Nederlands begin je niks, stelt Van Loenen. ‘Alles is

taal. Ook rekenen, geschiedenis en maatschappijleer.’ Het

zou eigenlijk niet moeten kunnen, dat leerlingen met zo 

weinig taalvaardigheid in het middelbaar onderwijs starten,

maar het is de realiteit. Kinderen die te laag scoren, rollen

automatisch het praktijkonderwijs binnen. Het probleem is

complex: ‘Als je de taal niet goed spreekt, doet dat een hele-

boel met gedrag. Het is slecht voor je zelfvertrouwen en

maakt kwetsbaar.’

Een van de knelpunten is de schakelklas eerste opvang, 

waar migranten het Nederlandse basisonderwijs instromen

om Nederlands te leren, denkt Van Loenen. In het basisonder-

wijs duurt dat begeleidingstraject maar een jaar. Te kort, vindt

hij. ‘Daarna komen ze terecht in overvolle klassen waar ze

veel te vaak te horen krijgen wat ze allemaal niet kunnen.

Die schakelklas zou verlengd moeten worden naar twee jaar,

net als in het middelbaar onderwijs. Het heeft totaal geen zin

om met andere vakken te beginnen als je de taal nog niet 

beheerst.’ 

I n h aa l s l a g

Om deze laagtaalvaardige leerlingen een betere start op 

De Einder te geven, besloot Van Loenen twee jaar geleden

om de speciale taalklassen in te richten. Die beginnen elke

dag met twee uur intensief taalonderwijs. Toch is dat nog

niet genoeg, denkt hij. ‘Leerlingen zitten maar zes van de

vierentwintig uur op school. Beter zou het zijn als ze constant

in een Nederlandse omgeving verkeren om hun achterstand

in te halen. Pas in het derde leerjaar waarin ze stage gaan 

lopen en terechtkomen op een werkplek, zie je dat het ineens

veel sneller gaat.’

Dat mensen buiten de boot vallen omdat ze laaggeletterd

zijn, is onderdeel van een veel groter maatschappelijk pro-

bleem dat een structurele aanpak vergt. Maar in het praktijk-

onderwijs komt het wel heel manifest aan de orde, ziet Van

Loenen. ‘Drie jaar geleden herkende niemand dit beeld en 

nu lopen steeds meer scholen tegen hetzelfde aan.’ Intensief

begeleiden is de enige weg om de spiraal te doorbreken,

denkt hij. Leerlingen uit hun sociale isolement dwingen, ze

uitdagen met nieuwe situaties. ‘Als je ze verantwoordelijk

maakt voor zichzelf, dan zie je ze groeien. Er zijn genoeg

schoolverlaters die een baan hebben gevonden.’ Maar: ‘Je

bent alleen kansrijk als je Nederlands beheerst.’

App l au s j e

Intussen in de taalklas wint Kamil de quiz van vandaag. 

Hij heeft vier vragen goed en heeft het snelst geantwoord.

Hij krijgt een applausje. Attia vertelt nog dat de klas mee-

doet aan De Weddenschap, het lees bevorderingsprogramma

voor het vmbo. ‘We zijn naar de bieb geweest. We hebben

ons allemaal ingeschreven. We moesten drie boeken uitkie-

zen.’ Trots vertelt ze dat ze Het bevroren paradijs van Thea

Stilton dit weekend heeft uitge lezen. Melih, die naast haar

zit, gelooft het niet. Een heel boek? Echt waar, bevestigt 

Noten. ‘Er zijn hier ook kinderen die thuis lezen, Melit,’ 

zegt ze met een knipoog. •••

   geen baan’
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Mons t e r d i e r e n :  b o e k  &  t e n t o o n s t e l l i n g

Monsterdieren, fabels en feiten (Rubinstein, 12+) is het boek bij de expositie ‘Monsterdieren;

Echt of niet?’ die nu is te zien in Teylers, Museum van de Verwondering (Haarlem). Antro-

poloog en gastconservator Jet Bakels en antropoloog Anne-Marie Boer vroegen zich af waar-

om we al generaties lang gefascineerd zijn door vreemde wezens en mythische dieren als

het monster van Loch Ness, het Noorse zeemonster de Kraken, of de Yeti alias de verschrik-

kelijke sneeuwman, de Himalayaanse reuzenbeer. Ze gingen op zoek naar de feiten bij de

fictie en maakten er een rijk geïllustreerd, informatief boek over. Op de expositie zijn al

deze wonderlijke wezens met eigen ogen te aanschouwen. Opgezette dieren, Bigfoot op

bewegend beeld in Amerika’s wouden en een scalp van de verschrikkelijke sneeuwman:

in Teylers ontdek je wat echt is en wat niet. Daarnaast toont het Prentenkabinet fraaie

mythologische figuren uit de oude kunst, die bewijzen hoe draken, zeemeerminnen, en

woeste boswezens al eeuwenlang – als metafoor voor de duistere kanten van de mens –

de verbeelding prikkelen. [mn]

Te zien t/m 10 juni, teylersmuseum.nl

A l l e r l a a t s t e  S c h i j f w e r e l d v e r h a a l

Goede fantasy predikt niet wat je moet denken, maar dat je moet denken. De Britse Sir

Terry Pratchett (1948-2015) is een van die zeldzame auteurs die dat kan. Met zijn satirische

fantasy-verhalen die zich afspelen in de zogenaamde Schijfwereld (‘wereld en spiegel

van werelden’), hekelt hij onze werkelijkheid en appelleert hij tegelijkertijd aan ons denk-

en keuzevermogen en verantwoordelijkheidsbesef. Het jaar dat Pratchett overleed ver-

scheen zijn laatste Schijfwereldverhaal, The Shepherd’s Crown. Daar is nu een Nederlandse

vertaling van. In De herderskroon (Boekerij, 12+), het vijfde deel over de jonge (leerling)heks

Tiffanie Verweerd, sterft de wijze opperheks Opoe Wedersmeer en volgt Tiffanie – begif-

tigd met ‘het eerste gezicht en nader inzien’ – haar op. Wanneer het kwaadaardige Elfen-

land de Schijfwereld wil binnenvallen, moet Tiffany zware besluiten nemen. Vanuit de ge-

dachte dat je samen sterker staat dan alleen, belegt ze een samenkomst met alle heksen,

waarna zich een gevat verhaal ontvouwt over wat humaniteit behelst, en wat het belang

is van tolerantie en wederzijds begrip. [mn]

YA L Fe s t  N L  2 0 1 8

Na het succes van de vorige edities vindt zondag 22 april voor de derde keer het YAL-

Fest NL plaats, een uniek evenement voor liefhebbers van young adult-boeken. Tijdens

het uitgebreide dag- en avondprogramma kunnen jongeren hun favoriete auteurs ont-

moeten. Dit jaar komen onder anderen de Britse Taran Matharu (1990) – schrijver van

de spannende fantasyboeken van de Summoner-serie – en de veelgeprezen Sara Pin-

borough (1972), ook uit Engeland afkomstig en bekend van de psychologische YA-thriller

13 minuten. Behalve schrijversoptredens en signeersessies zijn er workshops (foto-

grafie en thrillers schrijven e.d.) en stands met boekgerelateerde items. ’s Avonds is er

ruimte om op informele basis met schrijvers te praten, muziek te luisteren, te dansen,

of gewoon wat te kletsen. YALFest NL vindt plaats in de Studio’s Aalsmeer en is een ini-

tiatief van de uitgeverijen Blossom Books en Best of YA, (Uitgeverij Unieboek), die dit

jaar samenwerken met Karakter en Harper Collins Holland. Best of YA brengt ook drie

keer per jaar het gratis Best-of-Ya-Magazine uit, met daarin interviews en leestips. [mn]

yalfest.nl 

bestofyabooks.nl/best-ya-magazine
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Ann e  F r a n k  v e r s t r i p t

Ter gelegenheid van het zeventigjarige jubileum besloot het Anne Frank Fonds in Basel Het

Achterhuis te laten bewerken tot graphic novel en tot animatiefilm, om haar werk levend

te houden voor een volgende generatie. Daartoe werden filmmaker Ari Folman en teke-

naar David Polonsky benaderd, die vijf jaar lang puzzelden op hun bewerking van Annes

iconisch geworden dagboek. De graphic novel is inmiddels in het Nederlands verschenen.

Anne Frank blonk uit in schrijftalent, in zelfinzicht en bekeek de wereld met mededogen

en humor, schrijft de Israëlische Folman achter in deze stripeditie. ‘Het was bijna onvoor-

stelbaar dat een meisje van dertien op zo’n volwassen, poëtische en lyrische manier naar

de wereld om haar heen had kunnen kijken.’ Folman en Polonsky besloten Annes teksten

vrij te benaderen. Wat je in hun strip ziet, is niet altijd letterlijk wat Anne heeft opgeschre-

ven, maar een ode aan haar verbeeldingskracht. Annes angsten, gedachten en fantasieën

zijn op een weergaloze en respectvolle manier in beeld gebracht. Zo gunnen ze Anne een

portret als de gedistingeerde en gelauwerde journalist die ze hoopte te worden. [at]

Het Achterhuis, Anne Frank, bewerking Ari Folman en David Polonsky. Prometheus, 

160 blz. € 19,99 (13+)

K i n d e r b o e k e n amba s s a d e u x  p r e s e n t e e r t  P o ë z i e  T i p l i j s t

Hans & Monique Hagen zijn de Kinderboekenambassadeurs van Nederland. Samen

schreven zij verschillende kinderdichtbundels, waaronder het bekende Jij bent de liefste.

Hans publiceert ook poëzie voor twaalf plus, onder meer in de bundel Hoe angst klinkt

(2012). Recent verscheen Onbreekbaar met illustraties van Deborah van der Schaaf.

Niet alleen verhalen, maar ook gedichten verruimen je blik, vindt het echtpaar Hagen.

Daarom stelden de Hagens de ‘Poëzie Tiplijst’ samen. Daarop staan zeventig dicht-

bundels, bloemlezingen en enkele vertalingen. Bovendien geven zeven dichters hun

persoonlijke tip-drie, en vind je er publicaties óver poëzie, en informatie over dicht-

wedstrijden en werken met poëzie in het onderwijs. ‘Goede poëzie is leeftijdsloos’,

bepleit het echtpaar. ‘Je kunt er bij wegdromen. Je kunt je erdoor laten verrassen. En

natuurlijk kunnen gedichten je helpen bij het verwerken van bijzondere gebeurtenis-

sen, zoals een geboorte, een liefdesverklaring, of de dood van een dierbare. Lees dus

elke dag een gedicht, of lees er eentje voor. Thuis, en in de klas.’ [mn]

Onbreekbaar, Hans Hagen, met illustraties van Deborah van der Schaaf, Querido,

64 blz., € 15,- (12+) 

kinderboekenambassadeur.nl

Fenn i e k  J ag e r  o v e r  R e ad2Me !

Een klein jaar geleden won Fenniek Jager (14) namens het Ubbo Emmius Winscho-

ten de landelijke finale van de voorleeswedstrijd voor brugklassers, Read2Me!. Aan

het leesbevorderingsproject voor jongeren dat sinds 2009-2010 bestaat, doen zo’n

1040 klassen van 165 middelbare scholen mee. De wedstrijd, die wordt ondersteund

door de bibliotheek, telt vier rondes: op school, lokaal in het werkgebied van de

bibliotheek, op provinciaal niveau met de deelnemende bibliotheken, en op lande-

lijk niveau met de provincies. Fenniek zou iedereen aanraden deel te nemen aan

Read2Me!. ‘Het is een superleuk traject dat je doormaakt,’ aldus Fenniek. ‘Natuur-

lijk is er druk, maar de sfeer is heel positief. Het gaf me ook echt een fijn gevoel om

te merken dat zoveel mensen het leuk vinden naar je te luisteren. Terwijl het boek

waaruit ik heb voorgelezen – Als slavin geboren van Marian Hoefnagel – me door

iedereen werd afgeraden: daar zou ik niet mee winnen. Maar ik heb die adviezen

niet opgevolgd. Dankzij mijn vader. Hij zei dat ik moest doen wat ik dacht dat goed

zou zijn. Blij dat ik dat gedaan heb – ik ben een ervaring rijker!’ [mn]

26 mei is de finale van Read2Me!, read2mevoorleeswedstrijd.nl
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Verrijkend spektakel
Het festivalaanbod is aanzienlijk, er is voor ieder wat wils – ook voor jongeren. Read

My World is een internationaal literatuurfestival dat zich richt op literatuur uit gebieden

waar zich grote maatschappelijke veranderingen voltrekken. De opzet is uniek en am-

bitieus: lokale curatoren zoeken ter plekke schrijvers en dichters om te introduceren

op het Nederlandse podium. Tot nu toe focuste het festival op Arabische literatuur

(2013); Caraïben (2014); Zuidoost-Azië (2015); Oekraïne en Polen (2016); en Black usa

(2017). Per editie passeert gedurende drie dagen een interdisciplinaire staalkaart, 

samengebald in 45 programma’s, van alle soorten literatuur en uitingsvormen: poëzie,

journalistiek, proza, toneel, performance, spoken word, muziek; van zowel gevestigde

namen als onbekend talent. Festivaldirecteur Willemijn Lamp: ‘We zoeken het experi-

ment, maar altijd in een toegankelijke vorm. Onze programma’s zijn geschikt voor hoog-

literaire diehards tot mensen die gewoon een avondje uit willen; niemand hoeft zich

bij ons buitengesloten te voelen.’ 

D i re c t  b e t ro kken

Naar aanleiding van het festival stelt School der Poëzie een reader samen, bestemd

voor het onderwijs, met in het Nederlands vertaalde teksten van festivalauteurs. ‘Onze

poëziedocenten gaan daarmee de klas in,’ vertelt Ilonka Verdurmen, artistiek leider van

School der Poëzie, ‘lezen dan samen met de jongeren de teksten en koppelen er schrijf-

opdrachten aan. We verdiepen ons in de achtergrond van de schrijvers en de festival-

landen, lichten thema's uit het werk die voor jongeren interessant zijn – bijvoorbeeld

“identiteit” – en besteden aandacht aan vorm- en stijlkenmerken.’ Vanwege de taal-

barrière ligt het niet elk jaar voor de hand een scholenbezoek te arrangeren met een

festivalschrijver. Voor de afgelopen Black usa-editie was het makkelijk; de meeste

leerlingen spreken goed genoeg Engels. Ten slotte organiseert School der Poëzie een

presentatie op het festival met leerlingen en een schrijver in de hoofdrol. Leerlingen

lezen bijvoorbeeld eigen gedichten voor, geïnspireerd op het werk van een optredende

auteur. ‘Het stimuleren van directe betrokkenheid van leerlingen bij het festival is 

belangrijk,’ stelt Sarien Zijlstra, zakelijk leider van School der Poëzie. ‘Zeg je tegen

jongeren: ga eens naar een literair festival, dan werkt het niet. Literatuur staat vaak

ver van hen af – denken ze. Maar zodra leerlingen op een festival zelf iets te betekenen

hebben, wordt het leuk. Ze worden even uit hun comfortzone gehaald en zien hoe 

LITERATUUR, MENS EN MAATSCHAPPIJ

− Thema’s als diversiteit, globalisering

en een veranderende wereldorde 

bepalen het huidige debat. Wat is onze

identiteit en hoe verhouden we ons tot 

de ander? Voer voor discussie, voor con-

templatie én voor de muze: schrijvers 

belichten mens en maatschappij op 

intieme wijze van binnenuit. Wie niet

kan kiezen tussen deze drie activiteiten

en graag op de huid van de tijd zit – of

juist terugkijkt – kan zijn hart dan ook

ophalen bij literaire festivals.

DOOR EVA GERRITS 

Geen Woorden Maar Daden, musicus Gerson Main
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serieus een schrijver zijn werk en de inspanningen van de leerlingen neemt – een 

belangrijk inzicht. Het leuke van Read My World is dat het elk jaar een ander land 

belicht, waardoor er ook thema’s en onderwerpen aan bod komen die voor leerlingen

volstrekt nieuw zijn.’ 

Ove rwegend  w i t

Niet alleen het werk van specifieke schrijvers kan een brug zijn tussen festival en onder-

wijs, volgens festivaldirecteur Lamp. Ze haalt als voorbeeld het programma-onderdeel

‘Kraak de Canon’ aan van de afgelopen Read My World-editie, waarvoor een panel van

experts een kritische blik wierp op de lijstjes van meesterwerken van weleer en op de

hedendaagse literatuur. Lamp: ‘De Nederlandse literaire canon blijft heel wit, van diversi-

teit is ondanks het koloniale en migratieverleden nauwelijks sprake. Het is een gevoe-

lig onderwerp en het lijkt me heel interessant om samen met een docent dat programma

verder te ontwikkelen, de verplichte leeslijst opnieuw tegen het licht te houden.’

Ta l e n t  v an  e i g en  bodem

Het festival Geen Daden Maar Woorden, sinds 1997 georganiseerd door Passionate

Bulkboek, richt zich vooral op jong talent van eigen bodem. Pr-medewerker Naomi

Engels: ‘Wij zetten de spotlights op debutanten, of jongeren die nog niet hebben 

gepubliceerd maar wel al de nodige meters hebben gemaakt, bijvoorbeeld winnaars

van Write Now! of de taalwedstrijd van Kunstbende. Iedereen die openstaat voor mooie

taal kan zich bij ons vermaken: we zoeken altijd naar een aansprekende, diverse mix,

van traditionele voordracht tot cross-overproducties en interactieve optredens waarbij

ook het publiek wordt betrokken.’ 

Primaire doelgroep: achttien- tot en met dertigjarigen. ‘Maar er komen ook jongeren

naar Geen Daden Maar Woorden,’ stelt Engels, ‘bijvoorbeeld omdat docenten hen op

de hoogte hebben gebracht. Net zo goed zaten er vijftigers in de zaal bij een spoken

word-optreden van Marianna Hirschfeld, of bij Ariel Levy die werd geïnterviewd door

Ellen Deckwitz.’ 

Aan s l u i t i n g  b i j  d e  l e s s t o f

Hanneke Leliveld, docent klassieke talen aan het Melanchthon Schiebroek, is als fer-

vent poëzielezer een vaste bezoeker van Poetry International in Rotterdam. Een festi-

val ‘waarvoor je wel een beetje een liefhebber moet zijn’, aldus Leliveld. ‘De opzet is

traditioneel: podiumvoordrachten van dichters, veel buitenlandse weliswaar, waarbij

de vertaling voor het publiek wordt geprojecteerd.’ Toch waren ook haar bovenbouw-

leerlingen blij met een klassikaal bezoek aan een programma rondom het werk van

de klassieke Griekse dichteres Sappho. Leliveld: ‘Centraal stonden de verschillende

manieren van literair vertalen. Van Sappho’s werk zijn alleen regels, fragmenten over-

geleverd en op het festival kwamen wel twintig verschillende vertalingen aan bod van

één zo’n fragment. Die verscheidenheid, dat dat allemaal kon, vonden de leerlingen

heel interessant om te zien. Het programma sloot aan bij de lesstof, dat maakt zo’n

festivalbezoek voor scholieren betekenisvol.’ 

He t  i s  n i e t  i n gew i kke l d

Het hoeft voor literaire festivals niet moeilijk te zijn om jongeren te bereiken, volgens

Read My World-directeur Lamp. ‘Ik zie in Amsterdam genoeg jongeren vanaf een jaar

of vijftien die als vanzelfsprekend kleinere culturele evenementen bezoeken. Theater-

en spoken word-acts, en poëzie-optredens op plekken als het Bijlmerparktheater, het

Tropenmuseum en De Rode Hoed – voor wie graag een beetje buiten de gebaande 

paden treedt is er veel moois te ontdekken.’ •••

readmyworld.nl; schoolderpoezie.nl; gdmw.nl; poetry.nl

Andere bekende literaire festivals

• Crossing Border: internationaal festival 

rondom muziek en literatuur in Den Haag.

crossingborder.nl

• Explore the North: muziek en literatuur 

op historische locaties in Leeuwarden.

explore-the-north.nl 

• ilfu: International Literature Festival Utrecht.

ilfu.nl

• Muziekfestival Lowlands in Biddinghuizen 

voert een gerenommeerd, vernieuwend 

literair programma.

lowlands.nl 

• Nieuwe Types: vierdaags festival in Arnhem

rondom nieuwe schrijvers, nieuwe verhalen

en nieuwe vertelvormen.

nieuwetypes.nl

• Tilt: meerdaags festival in Tilburg rondom 

literatuur, theater, beeld en muziek, met 

landelijk en regionaal talent.

tiltfestival.nu

• Winternachten: internationaal festival in 

Den Haag met schrijvers, dichters, musici 

en journalisten.

wintersunlimited.nl

• Wintertuinfestival: literair festival in 

Nijmegen met schrijvers, dichters, weten-

schappers, muzikanten en kunstenaars.

wintertuinfestival.nl
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Boekenweek cadeaus

Het thema is ‘Natuur’, het motto: ‘En toch is alles wat we doen natuur’: het is Boe-

kenweek van zaterdag 10 tot en met zondag 18 maart. Griet Op de Beeck schreef het

Boekenweekgeschenk Gezien de feiten, een verhaal over de kracht van spijt, de wil

om goed te leven, de wurggreep van families, de kilte van de wereld en het wapen

dat (echte) liefde kan zijn. Op vertoon van het Geschenk reizen lezers op 18 maart

gratis met de trein. Ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 ver-

schijnt er eenmalig een Friese vertaling: Sa’t it lân derhinne leit. Vanaf 10 maart is

het Boekenweekessay Natuurlijk – een ode aan de natuur en een pleidooi voor

duurzaamheid, door Jan Terlouw – in de boekwinkel te koop voor € 3,50. De Literaire

Landkaart, ten slotte, is het ludieke cadeau van de bibliotheek aan haar leden: een

uitvouwbare kaart van Nederland waarop de twaalf provincies zijn opgetrokken uit

boekfragmenten van landschapsbeschrijvingen; op de achterzijde prijken de betref-

fende omslagen plus toelichting van de bibliotheekmedewerker die het fragment

koos. Elk fragment verwijst bovendien naar een wandelroute. [eg]

Boekenweek.nl

Bo e k e nwe e k  o p  s c h o o l

Op woensdag 14 maart 2018 organiseert de cpnb in samenwerking met Stichting Lezen de in-

teractieve literaire talkshow Boekenweek Live!. De talkshow wordt rechtstreeks uitgezonden

via YouTube en de website boekenweek.nl/school. Hoofdgast is Boekenweekauteur Griet Op

de Beeck. Het project is geschikt voor leerlingen van de bovenbouw. Scholieren bepalen de

inhoud van de talkshow: zij maken creatieve verwerkingsopdrachten bij Op de Beecks boek

Vele hemels boven de zevende, de beste uitwerkingen komen in de uitzending. Dit jaar kunnen

scholieren ook meedoen met een vlogwedstrijd: het duo met het beste plan voor een Boekenbal-

vlog mag met introducé naar de literaire glamourparty om ter plekke te vloggen. 

Voor docenten die aandacht willen besteden aan de Boekenweek en/of -auteur Griet Op de

Beeck is er een speciale handleiding te downloaden op de educatieve Boekenweekwebsite.

Daarin zijn korte lesideeën opgenomen (ongeveer tien minuten per lestip) die makkelijk zijn

in te plannen tijdens de reguliere lessen. Wie meer tijd heeft, kan de opdrachten uitbreiden of

combineren. De website biedt kant-en-klare inhoud die direct via het smartboard kan worden

getoond. [eg]

Boekenweek.nl/school
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Bo e k e nwe e k b o e k e n

• Als stille getuigen vertellen bloemen en planten in het werk van Jan Siebelink

over de geschiedenis van de familiekwekerij en over de schrijver zelf. Het rijk ge-

illustreerde De bloemen van Jan Siebelink toont een verzameling uit dit schrij-

versherbarium, met notities van Siebelink en door hem gekozen citaten.

De bloemen van Jan Siebelink, Jan Siebelink. De Bezige Bij, € 24,99

• Een kunstenares trekt zich terug buiten de stad. Niet langer afgeleid door men-

selijke interactie richt ze haar camera steeds vaker op de natuur, op de eeuwige

cyclus van leven en dood, om te begrijpen hoe ze hier gekomen is en hoe ze weer

verder kan. Zevenduizend eiken toont de schoonheid die te vinden is door aan-

dachtig naar de wereld te kijken.

Zevenduizend eiken, Sara Baume. Querido, € 20,-

• De kinderen van de nacht (bekroond met de Jan Wolkersprijs), beschrijft een

zoektocht naar de wilde wolf, naar de wolf van Roodkapje én naar de wolf in de

mens – met onverwacht resultaat. Behalve zinnebeeld van wreedheid en vraat-

zucht blijkt de wolf symbool van mystieke krachten en seksuele oerdriften; een

dier dat ook bewondering en genegenheid oproept.

De kinderen van de nacht, Dik van der Meulen. Querido, € 19,99



Wr i t e  Now !

Tot 3 april kunnen Nederlandse en Vlaamse jongeren van vijftien

tot en met 24 jaar teksten insturen voor de achttiende editie van

de schrijfwedstrijd Write Now! Alle soorten teksten – verhalen,

gedichten, columns, scenario’s of songteksten – zijn welkom. Tot

de deadline kunnen deelnemers hun teksten plaatsen op schrijf-

platform Sweek.com en feedback ontvangen van medeschrijvers.

Na de deadline worden alle inzendingen ingedeeld in regionale

voorronden, die in april en mei verspreid door Nederland en Vlaan-

deren plaatsvinden. Deelnemers kunnen voorafgaand aan de prijsuitreiking een gratis workshop van een jonge schrijver volgen en

zo hun schrijfvaardigheden verder ontwikkelen. Winnaars van de voorronden ontmoeten elkaar in de finale op 24 juni in Rotterdam.

De hoofdprijs van Write Now! 2018 bestaat uit een MacBook, een schrijfopleiding bij de Schrijversacademie of Creatief Schrijven,

een publicatie in De Morgen, deelname aan het Das Mag Zomerkamp en optredens bij de festivals Geen Daden Maar Woorden en

Tilt. De tweedeprijswinnaar wint een iPad en voor de derdeprijswinnaar is er een ouderwets boekenpakket. De tweede en derde prijs

bestaan verder uit een coachingsgesprek en een studiedag bij de Schrijversacademie of Creatief Schrijven.  [eg]

writenow.nu

De  I n k t a a p

De literaire scholierenprijs der prijzen, De Inktaap, laat leerlingen kennismaken met de

winnende titels van de ECI Literatuurprijs, de Fintro Literatuurprijs en de Libris literatuur

Prijs. Uit deze drie giganten kiezen de jongeren vervolgens de winnaar van De Inktaap. De

genomineerden van dit jaar zijn: Rivieren van Martin Michael Driessen (ECI Literatuurprijs);

De tolk van Java van Alfred Birney (Libris Literatuur Prijs) en wil van Jeroen Oly slaegers

(Fintro Literatuurprijs). Bovenbouwscholieren uit het voortgezet onderwijs kunnen in

schoolverband deelnemen aan De Inktaap. Per school worden jury’s gevormd van circa

vijftien scholieren onder begeleiding van een docent. De begeleiders ontvangen een digi-

tale handleiding waarin het verloop van het project wordt beschreven en handige vragen en

antwoorden zijn opgenomen aan de hand waarvan de boeken kunnen worden geanaly-

seerd en beoordeeld. Op 13 maart wordt in De Doelen in Rotterdam de winnaar uitgeroepen.

Tijdens deze feestelijke slotdag zijn er debatten, talkshows, ontmoetingen en interviews

met de auteurs en de Nederlandse juryleden, waarbij per onderdeel voor de deelnemende

scholieren een prominente rol is weggelegd. [eg]

inktaap.nl
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Dag  v a n  h e t  Fa n t a s t i s c h e  B o e k

Op 14 april 2018 vindt de Dag van het Fantastische Boek plaats in de Tolhuistuin

in Amsterdam. Als enige in zijn soort richt het edgy literaire festival zich volledig

op de genres fantasy, sciencefiction en horror. Het programma bestaat uit een

kruisbestuiving tussen mainstream literatuur, de geek scene en popcultuur. Be-

zoekers kunnen tijdens de Dag van het Fantastische Boek voordrachten van hun

favoriete auteurs en inspirerende workshops bijwonen. Wetenschappers zullen

er op toegankelijke wijze hun nieuwste inzichten presenteren. Jaarlijks hoogte-

punt is de uitreiking van de Harland Awards, met een traditie van inmiddels

veertig jaar de oudste en tevens de grootste prijzen voor fantastische verhalen

en boeken in Nederland en Vlaanderen. Een vakjury nomineert vijf Nederlands-

talige fantastische romans uit het totaal aantal inzendingen van 42 titels dit jaar.

De winnaar gaat naar huis met een geldbedrag van € 2500,-. De schrijver van

het beste verhaal, gekozen uit maximaal tien genomineerden, wint duizend euro.

Winnaars van de vorige editie waren Auke Hulst met zijn roman En ik herinner me

Titus Broederland en Roderick Leeuwenhart met zijn verhaal ‘Sterrenlichaam’. [eg]

fantastischgenre.eu; harlandawards.eu
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‘Ik wil dat het over échte   
Beide boeken gaan over Liesbeth, een hoogsensitief meisje

dat veel om zich heen slaat maar ernaar hunkert om gezien

te worden. Rood heeft er schandalig weinig voor hoeven ver-

zinnen, biecht ze op. De gezinssamenstelling bij haar thuis

was anders, maar zelf zat ze ook klem tussen een bende

broers en zussen, een afstandelijke moeder en een vader die

continu vreemdging en veel ruimte innam. Haar vader liet zich

niet zoveel aan zijn kinderen gelegen liggen. Fiets kwijt bete-

kende maandenlang zeven kilometer lopen naar school. Uit

angst voor inbraak deed hij de deur ’s avonds op slot, of alle

kinderen nu thuis waren of niet. ‘Wij haalden ook halsbreken-

de toeren langs de dakgoot uit om nog binnen te komen. Ik

herinner me haarscherp dat ik met mijn eerste vriendje lag te

vrijen en dat ineens het hoofd van mijn broer voor het raam

verscheen. Ik schrok me rot.’

Gren sbewak i ng

Die onbedoelde verwaarlozing had ook een andere kant: veel

vrijheid. ‘Ik had altijd enorm medelijden met meiden die na

een schoolfeest werden opgewacht. Ik zie het nog voor me:

die rij strak geparkeerde auto’s.’ Jarenlang heeft ze gedacht

dat gezellige gezinnetjes waarin iedereen aardig tegen elkaar

doet niet bestonden, maar een toneelstukje waren. ‘Ik kende

het niet uit eigen ervaring en werd altijd een beetje wrevelig

van zo’n tafereel.’ Thuis was rivaliteit gebruikelijker. ‘Uit grens-

bewaking, hè. Er was vaak ruzie, grote uitbarstingen, iedereen

moest piketpaaltjes slaan. Mijn moeder wist daar helemaal

geen raad mee, die vluchtte naar haar studeerkamer. Ooit

NIEMANDS MEISJE − Lydia Rood, al 36 jaar fulltimeschrijf-

ster, wil verhalen vertellen die ertoe doen. Of ze nu schrijft

over meisjes zoals zijzelf of over kinderen die ze heeft ont-

moet als Schoolschrijver, de intentie is hetzelfde: zoveel 

mogelijk rechtdoen aan een karakter en de realiteit. ‘Sommige

schrijvers “doen” een moslimkind. Als je dat niet zorgvuldig

doet of uit eigen ervaring, dan sla je de plank al snel mis.

Dan voelen kinderen zich alleen maar erger gepiepeld.’ 

DOOR ANNEMARIE TERHELL

Kamperen op het ijs, Drakeneilandkampen organiseren waarin

kinderen zelf de baas zijn, een fietstocht naar de Noordkaap

– het kan Lydia Rood niet uitdagend genoeg zijn. Samen met

haar man Mohamed Sahli woont ze in een pittoresk houten

vissershuisje in Marken. Zittend aan tafel, met de rug naar het

raam waardoor af en toe een verdwaalde toerist naar binnen

gluurt, vertelt ze over haar werk en over de drie-maanden-

lange fietstocht die ze vorig jaar in haar eentje ondernam

met een houten fietscaravan, dwars door weer en wind en

stikdonkere tunneltjes. Avontuurlijk vond ze die ontberingen.

‘Ik hoefde me aan niemand aan te passen, geen rekening te

houden met andermans behoefte aan zekerheid. Op intuïtie

kon ik ondoordachte beslissingen nemen. Heerlijk, ik houd

van onzekerheid.’

Dakgoo t

Na terugkomst verscheen Niemands meisje, een verrassend

sterk young adult-boek dat een vervolg vormt op Survival.



heb ik een meisje met Asperger geïnterviewd en realiseerde

ik me: als mijn moeder nu jong was geweest, had zij die diagno-

se ook gekregen.’ Nu haar vader is overleden en haar moeder

dementeert, is het gemakkelijker geworden om in boeken

dicht bij haar eigen jeugd te blijven. ‘Ik hoef minder bang te

zijn dat iemand situaties herkent.’ 

Survival en Niemands meisje schreef ze puur voor zichzelf,

‘omdat het moest’ – zonder publiek in het achterhoofd. ‘Door

het zo particulier te maken met mijn eigen voorbeelden, zit

dat mensen heel dicht op de huid. Ik dacht dat mijn uitgeef-

ster zou zeggen: hou die ellende maar voor je. Maar dat zei

ze niet.’ Dus wellicht komt er nog een derde boek. Ze heeft

een verhaal in gedachten, waarin ze Liesbeth veel verder wil

laten gaan. Want met meisjes als Liesbeth komt het nooit 

helemaal goed, weet Rood uit ervaring. ‘Die gaan erkenning

zoeken bij mannen. Dat kan nogal uit de hand lopen, dus dat

wordt wel voor oudere lezers.’

Geda ch t e s p rongen

Niemands meisje heeft een bijzondere vorm; het bestaat 

helemaal uit transcripties van gesprekken die Liesbeth voert

met haar therapeut en met een lotgenotengroepje van suïci-

dale jongeren. Zoveel vrijheid permitteert ze zich niet vaak.

‘Ik heb de neiging om vrij grote gedachtesprongen te maken.

Ze zeggen vaak: schrijven is schrappen, bij mij is het juist 

andersom. Ik moet dingen invullen, zodat mensen mij begrij-

pen.’ De concessie om dichter naar de lezer toe te schrijven,

doet ze in andere boeken graag, want ze wil ook gelezen

worden – als het even kan ook op het vmbo. ‘Ook kinderen

die niet zo snel een boek pakken wil ik de kans geven te ont-

dekken hoe fijn lezen is. Ik hoop dat ze de toegang tot taal

ontdekken. Ik kom uit een onderwijzersfamilie, hè. Het is me

met de paplepel ingegoten.’

Te  exp l i c i e t

Af en toe kijkt ze daarom de kunst af bij schrijvers die succes

hebben bij het grote publiek. ‘Zo moet dat dus, denk ik dan.’

Maar qua toegankelijkheid vormen Ali’s oorlog en de serie

Drakeneiland wel de ondergrens, heeft Rood ontdekt. ‘Ga ik

verder, dan is het niet te pruimen. Laatst leverde ik het manu-

script in van Justins rivaal, daarin had ik iets te goed mijn best

gedaan. Alles in stukjes gebroken en expliciet gemaakt. Daar

waren ze op de uitgeverij niet zo blij mee. Ik ben nu dus weer

bezig om water uit de wijn te halen.’ 

Justins rivaal wordt na Ali’s oorlog en Xinia’s wraak het derde

boek dat is voortgekomen uit haar werk als Schoolschrijver,

waarvoor ze steeds voor een halfjaar lang verbonden is aan

een basisschool met veel laagtaalvaardige leerlingen. Als

Schoolschrijver ziet ze van alles: kinderen die gepest worden,

       dingen gaat’

I N T E R V I E W • L E Z E N • 2 9

die worden geslagen door hun stiefvader. En tweede generatie

oorlogsslachtoffers, zoals Jason, die van Rwandese afkomst

is en haar het idee aanreikte voor Justins rivaal. Er kunnen

veel problemen gerelateerd zijn aan een kinderleven als ouders

van elders komen, ziet ze. ‘Te vaak worden problemen op

school niet herkend. Leerkrachten hebben met die volle klas-

sen niet altijd in de gaten wat er met een kind aan de hand

is. Ze zien bijvoorbeeld wel dat een kind ontploft, maar niet

wat de achterliggende reden daarvoor is. Als het echt ernstig

wordt, houden kinderen namelijk hun mond over thuis. Vaak

zijn ze bang voor pleegzorg. Thuis is wat ze kennen en uit huis

geplaatst worden is een schrikbeeld waar ze ver vandaan

willen blijven.’ 

Hond j e

Het enige wat je voor die kinderen kunt doen, is zorgen dat

hun verhaal wordt verteld, vindt ze. Daarom kiest ze haar

hoofdpersonen liever niet uit het segment van ‘vertroetelde

koningskinderen’. ‘Ik krijg in toenemende mate een hekel aan

boeken waarin het centrale probleem is dat kinderen geen

hondje mogen. Veel Nederlandse kinderen worden zo ontzet-

tend verwend… De reden dat ik over kinderen als Jason wil

schrijven, is dat zijn verhaal over echte dingen gaat. Dingen

die zoveel impact hebben op een kinderleven dat ze gezien

moeten worden.’ Lachend: ‘Wat klinkt dat allemaal melodra-

matisch, hè? Ja, het zat er al jong in, dat gevoel dat ik iets bij

te dragen had aan het wel en wee van de mensheid.’ ••• 
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Voormalig nieuwslezer van het nos Journaal Noraly Beyer

groeide op in Curaçao maar leerde lezen met Ot en Sien en

De Kameleon. Pas later, op kostschool in Nederland, vond

ze boeken waarin ze haar eigen wereld terugvond. 

DOOR MIRJAM NOORDUIJN

‘Toen ik elf was overleed mijn vader. Een klein jaar later

stuurde mijn moeder mij vanuit Curaçao naar een katholieke

meisjeskostschool in Roermond. Twee broers vlogen met mij

mee. De twee jongsten bleven bij mijn moeder. Mijn oudste

broer was al in Nederland. Op die middelbare school ben ik

heel veel gaan lezen. Al herinner ik me niet meer precies wat.

Ik las zoals je brood eet. De eerste schooljaren waren nog

spannend: veel was nieuw. Daarna moest ik mijn tijd zien uit

te zitten. Lezen hielp mij ontsnappen aan de werkelijkheid.

Met enkele vriendinnetjes cultiveerde ik dat ook. We lazen

vaak stiekem met zaklampen onder onze dekens in bed, of 

in de vestiairekasten.’

Hoezo stiekem?

‘Allerlei titels waren verboden. Op zondag mochten we in de

schoolbibliotheek boeken halen, maar vrij kiezen kon niet.

Anne Frank mocht ik als twaalfjarige bijvoorbeeld niet lezen.

Waarom? Misschien vanwege de scènes over Annes verliefde

gevoelens voor Peter? Hoe dan ook – juist omdat het verboden

was en anderen mij hadden gezegd, dit moet je lezen, wilde

ik het per se hebben. Via via heb ik het dagboek vervolgens

toch bemachtigd. Het is mij altijd bijgebleven. Ik vond het

spannend: een meisje van mijn eigen leeftijd, in de oorlog.

Die had ik niet meegemaakt, maar de beklemmende sfeer

herkende ik. De ervaring van opgesloten zijn in je eigen huis

vergeleek ik met mijn situatie op kostschool. Nog steeds zoek

ik in verhalen naar zowel het onbekende als het bekende.’

Heb je dat in de boeken die je als kind las ook gevonden?

‘Eigenlijk niet. Op Curaçao was het onderwijs compleet Neder-

lands. Mijn klasgenootjes hadden allemaal verschillende 

etnisch-culturele achtergronden. Alle leerkrachten waren

echter blank, op Filomena na, een non uit Suriname en een

bekende van mijn ouders die ook Surinaams zijn. Ik leerde

over koeien en molens, en over de Rijn die bij Lobith ons land

binnenkomt. Leren lezen gebeurde met Ot en Sien. Heel kwa-

lijk onderwijs. Maar [lachend], toen ik in de jaren zeventig in

Suriname zelf les ben gaan geven, heb ik wraak genomen.

Door mijn leerlingen heel bewust over hun eigen land en 

verleden te vertellen. En ik las veel voor. Onder andere uit 

de Caraïbische jeugdboeken van Miep Diekmann. Die vond 

ik mooi en herkenbaar.’

Je moeder was eveneens leerkracht. Bemoeide zij zich niet

met je boekenkeuze?

‘Nee, er was bij ons thuis geen lees-, maar een vertelcultuur.

Vooral mijn moeder was een rasverteller. Die had dat weer

van haar moeder, van wie ik later verhalen heb gelezen in

‘VERHALEN LEREN MIJ DE WER  



een boekje dat ik heb gekregen van de bekende missiepater

Donicie. Mijn moeders verhalen gingen over Suriname. Over

de natuur daar, haar familie, haar jeugd. Ze waren daardoor

heel tastbaar. Zo herinner ik mij een spookverhaal over hoe

nene – de oude gezinshulp – zwijgend en in het wit gekleed

aan haar en haar zusje was verschenen, twee dagen voor ze

stierf. Ze vertelde ook veel spinverhalen. Natuurlijk wel de

Surinaamse, die net wat anders zijn de Curaçaose Anansi-

varianten. Dat lag veel dichter bij mijn belevings wereld dan

de verhalen uit de boeken die ik via school leerde kennen.’

Welke boeken waren dat?

‘Het eerste wat ik me echt goed kan herinneren – ik was een

jaar of acht – zijn de versjes van Annie M.G. Schmidt. Die vond

ik geweldig. Mijn juf wist dat ik gefascineerd was door letters

en woorden en verhalen, en merkte mijn enthousiasme op.

Van haar mocht ik een versje kiezen, en uit mijn hoofd leren

en voordragen. Ik kende ‘Het fluitketeltje’ en ‘De spin Sebasti-

aan’. Welke ik heb gekozen weet ik niet meer. De boeken die

ik later las, deels onder invloed van mijn broers, waren die

van Karl May en over Pietje Bell, De Kameleon en Dik Trom.

We verkregen die door Flipjezegels van de jamfabriek in de

Betuwe te sparen. Als je er voldoende had, kon je ze inruilen

voor een boek. Met mijn schoolvriendinnetjes wisselde ik dan

boeken uit. Maar, al vond ik ze spannend en prikkelden ze mijn

fantasie, de wereld waarover ik las, was niet de mijne, dat

voelde ik wel. Onbewust groeide zo een besef van een leven

dat buiten ons huis, onze tuin en onze school bestond.’

Kunnen boeken je inderdaad met andere ogen leren kijken?

‘Ja – daar geloof ik in. Op de website van de campagne ‘Lees

met andermans ogen’ van Stichting Lezen vertel ik over Het

grote avontuur van Alain-Fournier. Dat las ik op de middel -

bare school, in het Frans, met een woordenboek ernaast. 

Het was niet makkelijk, maar het verhaal raakte me. Wat ik

prachtig vond en nog steeds vind, is dat ik als vijftienjarige

door de ogen van een jongen kon kijken die aan zijn vriend

vertelt over zijn verliefdheid op een onbekend, ogenschijnlijk

onbereikbaar meisje. Dat jongensperspectief trof mij. Nog

steeds heb ik mijn eerste Franse pocketeditie. En een Neder-

landse vertaling. De zoveelste, overigens. Ik ben het boek

enkele keren kwijtgeraakt, heb het vaak weggeven aan jon-

geren: het gaat over volwassen worden.’

Zijn er meer boeken die zo’n indruk hebben gemaakt?

‘Dan noem ik Zuid-Zuid-West van Albert Helman dat ik vond

nadat we met school de film Faja Lobi van Herman van der

Horst hadden gezien. Ik was vijftien, afgesneden van mijn

jeugd, mijn thuis, de tropen en werd overdonderd door deze

documentaire over Suriname. De natuur, de kleuren, de men-

sen: ik voelde, dit gaat over mij, dit ben ik. Ik ging op zoek naar

zo’n type boek, een boek waarmee ik mij kon identificeren.

Als vanzelf kwam ik terecht bij Zuid-Zuid-West, een verzame-

ling schetsen over de schoonheid van Suriname en tegelijker-

tijd de uitbuiting en verwaarlozing door de Nederlandse 

kolonisator. Mijn heimwee heeft hierin een weg gevonden.’

Wat lees je nu?

‘De ondergrondse spoorweg van Colson Whitehead, over de

vlucht van een Amerikaanse slavin. Door de huidige maat-

schappelijke discussie is mijn interesse gegroeid in verhalen

over het slavenverleden en wat racisme kan doen. Iedereen

die wil weten wat slavernij is, moet De Oude Slaaf En De

Bloedhond van Patrick Chamoiseau lezen. Het leed van drie-

honderd jaar geleden voel ik niet. Maar al die verhalen, en er

liggen er nog vele verborgen in kasten en archieven, leren mij

wel de wereld begrijpen, hoe Nederland is en wie ik ben.’•••
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Geboren Willemstad, 1946 |   1963, naar de Kweekschool in Den-Haag

|   Emigreert in 1970 naar Suriname waar ze onderwijzer en redacteur-

nieuwslezer bij de Surinaamse Televisie Stichting was |   1982 vertrek

naar Nederland na de decembermoorden |   1985-2008 redacteur/

presentator nos Journaal |   2008-heden, actief in theater/Noord-Neder-

lands Toneel
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EEN KIJKJE IN HET ATELIER VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE − Eigenlijk wilde hij

arts worden, maar een prijs in de Kunstbende bracht hem toch op een ander idee.

Enzo Pérès-Labourdette schreef zich in voor de kunstacademie, liet zijn afstuderen

schieten voor een opdracht van The New York Times en timmert sinds drie jaar als

zelfstandig illustrator hard aan de (internationale) weg.  

DOOR ANNEMARIE TERHELL

In zijn gedeelde studio in Amsterdam-West valt het licht mooi naar binnen, gefilterd

door een stilleven van planten voor het raam. Alles oogt even uitbundig en stijlvol als

in zijn tekeningen. Enzo Pérès-Labourdette debuteerde afgelopen herfst als prenten-

boekenmaker met het kinderkunstboek Paul Poiret. Dromen van de Oriënt, dat ver-

scheen bij de tentoonstelling ‘Art Deco – Paris’ in het Gemeentemuseum Den Haag.

Poirets gewaagde, op het oriëntalisme geïnspireerde ontwerpen, sluiten naadloos

aan bij Pérès-Labourdettes voorliefde voor decoratie en kleur. ‘Ik heb er allerlei

beeldverwijzingen in gestopt. Naar Poirets ontwerpen, naar de patronen op Casa Vi-

cens van Gaudí, zelfs naar de aanbouw van de Eiffeltoren.’ 

Bed r i j f

Enzo Pérès-Labourdette is perfectionistisch en durft groot te denken. Als kind van

een Franse vader en een Britse moeder was hij gewend om over de grens te kijken.

Tijdens zijn studie ontwikkelde hij een internationale ambitie. ‘Ik wilde me afzetten

tegen die Groningse nuchterheid, nog harder gaan werken. Laten zien dat er meer

mogelijk was.’ Hij liep stage bij het bureau van reclame-illustrator Olaf Hajek in Berlijn

en nog voor zijn afstuderen stuurde hij zijn tekeningen naar The New York Times.

‘Baldadig’, noemt hij het nu. Precies in zijn afstudeerweek kreeg hij een bericht terug.

‘“Wat fijn dat je beschikbaar bent,” en of ik snel een tekening kon aanleveren. Ik ben

gelijk begonnen en heb naar de academie gebeld dat ik niet bij de uitreiking kon zijn.’ 

Het was een gedroomde carrièrestart. Niet dat het meteen daarna stormliep, maar er

volgden meer opdrachten. En, het belangrijkste: hij werd gezien. In 2015 won hij de

Fiep Westendorp Stimuleringsprijs, waardoor hij twee jaar lang kon investeren in zijn

werk. Als jonge illustrator moet je veel uitproberen, maar ook naar buiten durven tre-

den, denkt Pérès-Labourdette. ‘Ik zie het als een bedrijf. Je hebt discipline en ambitie

nodig. En je moet ideeën durven uitvoeren – je laten verrassen door hoe het uitpakt

en wie je onderweg tegenkomt. Als je dingen doet, maakt dat je succesvol als mens.

Van mijn Franse oma heb ik geleerd om overal open voor te staan. Je moet je nooit 

ergens te goed voor voelen, dan verlies je het contact met de realiteit, vond zij.’

K l imaa t v e rande r i n g

Zijn volgende twee boeken gaan over de reis die hij met een bevriende bioloog maak-

te naar een wetenschapsstation in Spitsbergen. ‘De klimaatverandering is daar ex-

treem zichtbaar. Vanaf een vogelklif kon je een kilometerslange zwarte drab zien,

waar vroeger een gletsjer was.’ In april verschijnt er een prentenboek dat is geïnspi-

reerd op deze reis, Wat ik de bomen wil vertellen, over een klein boompje dat het ho-

ge noorden ontdekt en vol verwondering kennismaakt met het kwetsbare leven daar.

Nu werkt hij zijn schetsen uit tot een geïllustreerd reisdagboek voor volwassenen.

Willen we deze sporen achterlaten, is de vraag die daarin steeds terugkomt. ‘Het

wordt een kruising tussen een graphic novel en een documentaire. Hier zie je dat nog

niet veel, maar in de vs is dat een trend.’ •••

Enzo Pérès-Labourdette (Le-Puy-En-Velay,

1991) groeide op in de Auvergne en verhuis-

de op zijn zevende naar Nederland. In 2014.

studeerde hij af aan Kunstacademie Minerva

in Groningen in de richting Vormgeving en 

Communicatie. Na zijn afstuderen won hij de

Fiep Westendorp Stimuleringsprijs die hem

in staat stelde een reis te ondernemen naar

Spitsbergen. Pérès-Labourdette debuteerde

als kinderboekenillustrator met tekeningen

voor Anne, het paard en de rivier van Wouter

Klootwijk (2017). Drie maanden daarna ver-

scheen Paul Poiret. Dromen van de Oriënt in

de serie kinderkunstboeken van uitgeverij Leo-

pold | het Gemeentemuseum. Dit voorjaar is

zijn werk te zien op de jaarlijkse expositie van

de Society of Illustrators in New York en op de

internationale kinderboekenbeurs in Bologna. 

enzo.studio

‘ALS JE DINGEN DOET, MAAKT 
DAT JE SUCCESVOL ALS MENS’
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Uit: Anne, het paard en de rivier

Uit: Paul Poiret. Dromen van de Oriënt

Uit: Wat ik de bomen wil vertellen



Van  makke  l amme t j e s…  

Het werkt. Na een omzwerving waarbij geregeld even nieuws-

gierig wordt stilgestaan, schuifelt 3md van het Minkema 

College uit Woerden de gewelfde ruimte binnen waar young

adult-schrijfster Daniëlle Bakhuis al op hen wacht. Het is 

duidelijk dat ze dit al vaker heeft gedaan: nonchalant zit ze

op de rand van een tafel en vertelt net zo verhalend als in

haar boeken over haar weg naar het schrijverschap. Na een

kwartier stil te hebben geluisterd, stellen de leerlingen vragen

als ‘Schrijft u het liefst in de ik-persoon?’ Of ‘Waarom schreef

u eerst boeken over de liefde en nu meer duistere boeken?’

Aan niks is te merken dat het hier om ongemotiveerde leer-

lingen zou gaan die nooit lezen. Een van de leerlingen leest

zelfs het liefst in haar vrije tijd vertelt ze, van John Flanagan

tot klassiekers als De reis om de wereld in 80 dagen. ‘Ik had

echt een makkie,’ zegt Danielle na afloop. ‘Ze hadden het

heel goed voorbereid en stelden leuke vragen.’ 

… to t  woe s t e  l e euwen

Toch is dat eerder de uitzondering dan regel. De laatste klas

leerlingen die Ernest van der Kwast trof, hingen verveeld 

onderuitgezakt in hun stoelen, hadden niks voorbereid en

zeiden botweg dat ze nooit iets van hem zouden willen lezen.

‘Het was de allermoeilijkste van de drie,’ vertelt hij na afloop.

‘Zo is het niet altijd, maar dit is wel de uitdaging. Ik doe dit

werk al jaren, ook op scholen en het is echt alsof je voor de

leeuwen wordt gegooid, ze zetten hun klauwen in je, ze willen

LEESBEVORDERING OP MAAT − Duizend vmbo-leerlingen

werden vorige week als eregasten ontvangen in Amsterdam

voor de vierde editie van Stap op de Rode Loper!, het literaire

festival voor vmbo’ers. Tijdens een dynamisch en interactief

programma gingen ze in gesprek met schrijvers en volgden 

ze workshops in rappen, striptekenen en stopmotion. 

DOOR NINA SCHOUTEN

Het is een koude, maar zonnige maandagmorgen. In de hal

van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam hebben zich zo’n

honderd leerlingen verzameld voor hun eerste programma-

onderdeel. Zodra het tijd is, valt de groep in alle richtingen

uiteen om kriskras tussen de museumcollectie door op de

juiste locaties in het gebouw te komen. Niet alleen de schrij-

vers maar ook de locaties zijn een belangrijk onderdeel van

deze dag. In Amsterdam zijn het er drie: Het Scheepvaart -

museum, het nemo Science Museum en de Openbare Biblio-

theek Amsterdam, maar in Eindhoven en Groningen waar ook

edities plaatsvinden, zijn het er zelfs zeven. Van musea en

kunstcentra tot aan een synagoge. ‘We laten de leerlingen 

zo op twee manieren kennismaken met cultuur,’ legt Peggy

Alderse Baas van Stichting Samenleving en Kunst, dat het

evenement organiseert, uit. ‘Met literatuur maar ook met de

collectie van een museum. Sommige vmbo-leerlingen hebben

een migratieachtergrond en leven rond de armoedegrens.

Die kennen van huis uit geen leescultuur en komen ook nooit

in een museum.’ 

VMBO’ERS, ONZE VIP’S
Wijnand Stomp vertelt
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onder de dekens heeft gelegen. De schrijvers moeten twee

dingen goed kunnen: pakkend en niet te moeilijk schrijven

over een thema dat bij de leerlingen past én zo’n klas goed

aan kunnen.’ Ook het programma is volledig op maat gemaakt

en wordt per klas persoonlijk door de Stichting uitgestippeld.

Zo gaan ze van gesprekken met schrijvers als Gideon Samson,

Lotte Boot en Inez van Loon, naar wat interactiefs als rappen

boven in het nemo of filmen op het voc-schip om een clip bij

een gedicht te maken, naar even niks meer hoeven te doen

dan zich mee te laten voeren door een verhalenverteller als

Wijnand Stomp, Adrie Gloudemans of Sahand Sahebdivani. 

S ch r i j v e r s ,  men s en  v an  v l e e s  e n  b l o ed

‘Wat we merken als we met docenten en mediatheken het

evenement na afloop evalueren,’ vertelt Alderse Baas, ‘is dat

er op sommige boeken van de schrijvers die ze gezien hebben,

echt een run ontstaat. Schrijvers zijn eerst abstract voor ze

en dan blijken het opeens mensen van vlees en bloed, met

twijfels, die ook dingen hebben meegemaakt.’ Natuurlijk zijn

er ook leerlingen bij wie het niet aanslaat. ‘We zijn echt niet

zo romantisch dat we denken dat we al deze duizend leerlin-

gen aan het lezen krijgen,’ zegt Alderse Baas. ‘Als je maar een

deel te pakken hebt, en het andere deel terugkijkt en zegt: dat

was wel een hele bijzondere dag. Een dag waarop ze in het

zonnetje zijn gezet. Vmbo’ers worden vaak gezien als moeilijke

leerlingen. Daarom zeggen wij juist: vmbo’ers, dat zijn onze

vip’s, voor hen leggen wij de rode loper uit.’ •••

stapopderodeloper.nl  

je opvreten. Dan is het aan jou om ze toch te raken. Dan

maar wat brutaler. Je moet ze erbij houden en zorgen dat 

ze er iets aan hebben. Al gebruiken ze maar heel even hun

verbeelding.’ En dat lukte. Na een halfuur sparren waarin de

leerlingen liever wilden weten hoe duur zijn schoenen waren

en waarom hij een gele sjaal omhad, dan iets over zijn boe-

ken te weten te komen, vertelt Ernest dat hij die sjaal heeft

gekregen. Van een vrouw, maar niet zíjn vrouw. Toen waren

ze even stil, hun interesse was gewekt. Heeft hij de sjaal van

zijn minnares? En dat was de ingang voor Ernest. ‘Kijk, zo 

begin ik vaak. Met een flard aan informatie, soms opgepikt

in de trein, waaromheen ik zelf het verhaal verzin.’ En dan

komen de leerlingen uiteindelijk toch bij zijn schrijverschap

uit en stellen ze de eerste vragen over zijn boeken en zijn

werk. Aan het einde vraagt Ernest aan een van de assertief-

ste jongens van de groep of hij zijn boek zal lezen als hij het

cadeau zou krijgen. Een volmondig ‘ja’ is het antwoord. ‘En

dat is de winst,’ zegt Ernest. 

L ee sbevo rde r i n g  i s  maa twe r k  

‘Leesbevordering is altijd maatwerk,’ legt Alderse Baas uit,

‘maar voor het vmbo helemaal. Uit onderzoek blijkt dat

vmbo’ers amper lezen en vaak geen enkel boek in huis heb-

ben. Het is ook nog een moeilijke doelgroep om te bereiken,

omdat ze een kortere aandachtsspanne hebben.’ Daarom

kiest de organisatie de schrijvers voor het evenement zorg-

vuldig uit. ‘We hebben nu een enorme groep schrijvers die

aan dit reizend circus mee wil doen, maar dat was een flinke

zoektocht. De eerste keer hadden we iemand die geweldige

boeken schrijft, maar die na afloop bijna een week ellendig
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Leerlingen volgen een worskhop boekcovers ontwerpen



Bij gebrek aan ruimte staan in mijn slaapkamers vijf dozen hoog opgestapeld met daarin

ruim honderdvijftig kinder- en jeugdboeken. De afgelopen maanden mocht ik als jurylid

van de Woutertje Pieterse Prijs de boeken lezen en beoordelen. De opbrengst van één jaar

vond ik wederom indrukwekkend. Vooral in hoeveelheid. Wat me teleurstelde is dat het

met de diversiteit slecht gesteld is. Er is een tsunami aan verhalen over gepeste, depres-

sieve of ontspoorde kinderen. Maar de boeken met een Marokkaans of Antilliaans hoofd-

personage waren op één hand te tellen, en dat waren voornamelijk verhalen over gevluchte

kinderen die in een asielzoekerscentrum zaten of er net uitkwamen. Dus als je al een ver-

haal leest over een Arabisch kind in Nederland, dan heeft dat kind flinke problemen. In die

enorme berg boeken kwam nauwelijks een ‘gewone’ Turk voor. 

Is dat erg? Dat denk ik wel. Bijna een kwart van de Nederlandse samenleving heeft inmid-

dels een biculturele achtergrond, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Het zou toch fijn

zijn voor Avinash als hij een prentenboek bekijkt waarin de poppetjes een ander kleurtje

hebben. En hoe prettig is het voor Fatima als het dragen van haar hoofddoek niet wordt

geproblematiseerd in een young adult-boek. Volwassenen maken daar een probleem van,

kinderen doorgaans niet. Mijn zoon en dochter zitten op een multiculturele middelbare

school in Haarlem en zij zien niet eens het verschil tussen Emma of Hafida. 

Ook de doelgroep zelf beklaagt zich over het gebrek aan diversiteit in de (jeugd)literatuur.

Regelmatig bezoek ik de bovenbouw om te praten over mijn romans Glijvlucht en Honolulu

King. Elke school doet het anders: sommige stellen zelf boekenlijsten samen, andere 

gebruiken de website van Lezen voor de Lijst waarop literatuur is ingedeeld in zes lees -

niveaus. Naarmate leerlingen op een hoger niveau lezen, wordt de lijst gedomineerd door

witte, oude(re) mannen. In de leestop – niveau zes – zijn alle auteurs wit, man en (op drie

na) dood. De diversiteit in geslacht en afkomst is mijlenver te zoeken, terwijl er meer dan

voldoende aanbod is. 

Regelmatig vertellen leerlingen dat ze het verschrikkelijk vinden om een verhaal uit het 

jaar 1285 te moeten doorspitten. Al het leesplezier wordt in een keer om zeep geholpen.

Als ik vraag wat ze wel graag lezen, dan noemen ze onder meer De Vliegeraar van Khaled

Hosseini en Ik ben Malala door de jonge winnares van de Nobelprijs voor de Vrede. Inspi-

rerende en leerzame boeken die bij uitstek laten zien hoe divers de wereld is. Maar deze

boeken mogen niet op de lijst. Gysbreght van Aemstel (1637) mag wel. Mijn moeder zei

altijd: goed voorbeeld doet goed volgen. Vind je het gek dat in de Nederlandse literatuur

de diversiteit nog steeds ver te zoeken is.

UIT EEN SCHRIJVERSLEVEN

Anne-Gine Goemans

Anne-Gine Goemans (1971) is schrijfster en journaliste. Goemans debuteerde met de veel -

 geprezen roman Ziekzoekers en won daarmee de Anton Wachterprijs 2008. Met Glijvlucht, haar

tweede roman, won Goemans de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs 2012 en de Duitse M-pionier

Prijs voor literaire nieuwkomers. In 2015 verscheen Honolulu King, een op historische feiten

geïnspireerd verhaal over een Indische man die getekend is door zijn oorlogsverleden. Goemans’

werk verscheen onder andere in Engeland, Duitsland, Denemarken, Italië en IJsland.


