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A G E N D A

MELD U NU AAN VOOR LEZEN CENTRAAL

OP 11 APRIL IN DE HARMONIE IN LEEUWARDEN

EN PROFITEER VAN DE VROEGBOEKKORTING

Ik zie, ik zie wie jij niet ziet…
Hoe lezen kan verruimen en verrijken
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 burgerschapsvor-

ming. Dat gaat echter alleen op als (kinder-)literatuur breed en divers is,

geen stereotypen bevestigt en een waarachtige afspiegeling vormt van 

de samenleving. Lezen Centraal gaat hier nader op in, onder het motto:

‘Ik zie, ik zie wie jij niet ziet… Hoe lezen kan verruimen en verrijken.’ 

In hoeverre worden bijvoorbeeld ouderen, migranten, lhbti’s en andere

groepen stereotiep neergezet in verhalen en romans? Waarom hebben

kinderen recht op diversiteit in (kinder-)boeken? En hoe is het daarmee

feitelijk gesteld? 

Onder leiding van dagvoorzitter Abdelkader Benali bespreekt een keur

aan wetenschappers, auteurs en professionals deze vragen. Er zal aan-

dacht zijn voor uiteenlopende onderwerpen als meertaligheid, diversiteit,

gender en burgerschapsvorming. We doen dat dit jaar op een even bijzon-

dere als passende locatie: de Harmonie in Leeuwarden, Europese Culturele

Hoofdstad 2018. We zullen dan ook deels aansluiten bij het programma

van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Verzeker u nu vast van een plaats en profiteer tot 1 januari van de vroeg-

boekkorting, op lezencentraal.nl. Het volledige programma wordt eind

van het jaar bekendgemaakt.

Wat?

Een inspirerende en informatieve studiemiddag over

lezen en leesbevordering in het vmbo

Wanneer?

Vrijdag 26 januari 2018 van 13:00-17:00 uur

Waar?

Beatrixgebouw bij Utrecht Centraal

Voor wie?

Vmbo-docenten en -directies en andere professio-

nals die werken met vmbo-scholieren en lezen.

Voor meer informatie en inschrijving zie lezen.nl. 

MELD U AAN VOOR 

HET VMBO CONGRES

LEZEN = MAATWERK 
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R e d a c t i o n e e l

‘De mens leest zich de wereld in,’ zei 

filosoof Coen Simon twee jaar geleden 

tijdens ons congres Lezen Centraal – een

zin die nog steeds actueel is. Afgelopen weken verschenen 

in diverse media artikelen en opiniestukken waarin werd 

besproken hoe belangrijk het is dat personages in kinder- 

en jeugdboeken een afspiegeling zijn van de maatschappij

waarin wij leven. Dat is een relevante constatering. Herken-

ning is voor kinderen een belangrijk motief om te lezen. 

Aan de andere kant is diversiteit in literatuur van belang 

om de (wereld van) anderen te leren kennen en begrijpen.

Als kind kun je als lezer in de veilige omgeving van het boek

nieuwe omgevingen en gebeurtenissen verkennen. En dat

houdt na de kindertijd niet op: ook voor jongeren en volwas-

sen lezers geldt dat zij door te lezen kennis maken met het

leven van een ander – of dat zich nu afspeelt in heden, toe-

komst of verleden, in een fantasiewereld of in een meer of

minder herkenbare werkelijkheid. Steeds geldt: de mens

leest zich de wereld in.

Dit prachtige en unieke aspect van lezen stelt de Leescoalitie

centraal in haar nieuwe campagne ‘Lees met andermans

ogen’. Verdiep je via het boek in anderen, zo luidt de oproep.

Ons jaarlijkse congres Lezen Centraal staat in hetzelfde teken.

Lezen werkt dan als kijken door een caleidoscoop: je zult de

meest onverwachte kleuren en figuren zien. Doen dus: lees,

lees voor en laat lezen met andermans ogen!

Gerlien van Dalen,

Directeur Stichting Lezen

Lezen. Kwartaaltijdschrift voor leesbevordering en literatuureducatie is een uitgave van Stichting Lezen. 
Professionals en studenten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie ontvangen Lezen gratis door zich aan te melden via lezen.nl
Redactieadres: Stichting Lezen, Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam. T 020-6230566 | E-mail redactie: redactielezen@lezen.nl 
Voor vragen over gratis toezending en adreswijzigingen: info@lezen.nl | Hoofdredacteur: Gerlien van Dalen | Eindredactie: Annemarie Terhell / Eva Gerrits
Redactie: Joukje Akveld, Daan Beeke, Eva Gerrits, Annemarie Terhell, Desirée van der Zander 
Medewerkers aan dit nummer: Jochem Jurgens, Martijn van der Linden, Mirjam Noorduijn, Elsbeth Tijssen
Vormgeving: Ramona Dales, Lijn 1, Haarlem | Uitgever: Stichting Lezen
Druk: Zalsman BV | Coverbeeld: © Annette Fienieg
© december 2017 Stichting Lezen. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van enige methode of vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 

ISSN 1570-9698. De inhoud van Lezen is auteursrechtelijk beschermd. Eventuele rechthebbenden die wij niet hebben kunnen achterhalen, verzoeken wij contact op te nemen met de uitgever.

De projecten die recentelijk mogelijk zijn gemaakt met inhoudelijke 

en/of financiële steun van Stichting Lezen, zijn met           aangegeven.

0–6 jaar

6–12 jaar

12–15 jaar

15–18 jaar

algemeen

L e g e n d a

facebook.com/stichtinglezen

@stichtinglezen



ONDERZOEK LEESMOTIVATIE − Smart-

phones, YouTube, internet en sociale 

media zijn populair bij kinderen en 

jongeren. De hoeveelheid tijd die zij aan

lezen besteden neemt gestaag af. 

Voor Stichting Lezen reden om hun 

leesmotivatie eens uitgebreid in kaart 

te brengen. Immers, als je weet hoe en

waarom kinderen en jongeren lezen, kun

je het leesbeleid gerichter vormgeven.

DOOR ANNEMARIE TERHELL

Meer berichten,   
In zijn recente jeugdroman Geest beschrijft Daan Remmerts de Vries het leven van 

Jochem, een Amsterdamse jongen die zijn dagen online, al berichtjes versturend en 

Pokémon-vangend doorbrengt. Jochem ziet zijn leven als één grote game en kan zich

maar moeizaam op zijn huiswerk concentreren. Als hij het huis uitstapt hoort hij de

‘tune’ van de stad; het geluid van de auto’s, de tram, de overkomende vliegtuigen.

Zijn ouders maken zich zorgen en besluiten om naar Schotland te verhuizen, waar hij

terechtkomt in een wifi-loze zone. Dagenlang ligt Jochem rillend in bed af te kicken.

Doet hij zijn ogen dicht dan ziet hij berichten binnenstromen. Rijen foto’s, maar alles

onscherp.  

D i g i t a l e  m e d i a

Remmerts de Vries problematiseert het gebruik van digitale media behoorlijk in Geest,

maar hij raakt wel een interessant punt. YouTube, games en social media rukken overal

op en veranderen ons leven. Hoe dat precies gaat uitpakken, weet niemand. Kinderen

van nu besteden hun tijd anders dan hun ouders. Ze kijken bijvoorbeeld minder lineaire

tv en abonneren zich massaal op kanalen van populaire vloggers en contentmakers

als Enzo Knol (koploper met 1,7 miljoen abonnees), StukTV (1,6 miljoen volgers) en

Dylan Haegens (1, 2 miljoen). Die aanzuigende werking van YouTube is gigantisch.

Dat er meer tijd online wordt doorgebracht, heeft een weerslag op het leesgedrag. 

Uit recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de hoeveelheid tijd die tieners aan lezen

spenderen fors afneemt. Ten opzichte van twee jaar geleden besteden jongeren tussen

de dertien en negentien jaar nog maar half zoveel tijd aan lezen; tien minuten per dag

in plaats van 23 minuten.*

Leerlingen van het Da Vinci College Lammenschans in Leiden
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V r a g e n l i j s t e n

Om inzicht te krijgen in hoe gemotiveerd kinderen en jongeren (nog) zijn om te lezen

en hoe leesmotivatie zich verhoudt tot de motivatie voor ander vrijetijdsbestedingen

liet Stichting Lezen een onderzoek uitvoeren door bureau DUO Onderwijsonderzoek.

Hoogleraar Leesgedrag Roel van Steensel en hoogleraar Lezen en Digitale Media Eliane

Segers dachten mee over de opzet en de vragenlijsten. Bijna zesduizend kinderen en

jongeren tussen de acht en achttien jaar namen deel. De resultaten bevestigen deels

wat we al weten, maar leveren ook een aantal interessante nieuwe uitkomsten op. 

1. Basisscholieren vinden lezen leuk

Eerst het goede nieuws. De meeste kinderen in het basisonderwijs (82 procent) vinden

het lezen van boeken leuk of heel erg leuk. Bij de overgang naar de middelbare school

daalt het enthousiasme, maar ook daar leest nog de helft (51 procent) van de leerlin-

gen met plezier. Dat enthousiasme is verrassend hoog. Uit internationaal onderzoek

in 2012 bleek dat maar 20 procent van de Nederlandse basisscholieren aangaf lezen

prettig te vinden, tegen 28 procent internationaal.* De verschillen tussen deze onder-

zoeken zijn dus groot. Wellicht houden de uitkomsten verband met de vraagstelling,

maar toch: er is reden voor optimisme. Ook uit onderzoek van Cito in 2014 is gebleken

dat het leesplezier op de basisschool (licht) stijgt. 

2. Na de overstap naar de middelbare school wordt er minder gelezen

Dat kinderen naarmate ze ouder worden steeds meer tijd doorbrengen achter beeld-

schermen, is evident. In het voortgezet onderwijs besteden leerlingen minder vrije tijd

aan lezen dan in het basisonderwijs: 16 procent van de middelbare scholieren besteedt

hier minimaal één keer per dag tijd aan tegenover 49 procent van de leerlingen in het

basisonderwijs. Op de basisschool leest 29 procent van de kinderen meer dan een

uur per dag. Op de middelbare school verschuift het patroon. Er wordt minder gelezen

en er worden meer berichten verstuurd, er wordt meer muziek geluisterd en er worden

meer films gekeken. 40 procent leest vrijwel nooit meer in de vrije tijd.

3. Ook de motivatie om te lezen neemt af

Leerlingen in het basisonderwijs lezen vanuit een intrinsieke leesmotivatie – zowel uit

nieuwsgierigheid als om op te gaan in een verhaal – en ook vanuit de extrinsieke lees-

motivatie om het goed te doen op school, is een van de conclusies. Meer dan de helft

van de leerlingen leest bijvoorbeeld om meer te kunnen leren over dingen die ze inte-

ressant vinden (70 procent), om avonturen te kunnen beleven in hun hoofd (66 pro-

cent), om het goed te doen op school (58 procent) of om er vrolijk van te worden 

(57 procent). 

Op de middelbare school neemt de leesmotivatie af. Meest genoemde prikkels zijn

dan nog: lezen om meer te kunnen leren over dingen die interessant zijn (46 procent),

graag nadenken over bepaalde onderwerpen (39 procent), zich graag verplaatsen in

de hoofdpersoon van een verhaal (37 procent).

Dat kinderen lezen minder leuk gaan vinden naarmate ze ouder worden, was al bekend.

Amerikanen hebben er zelfs een speciale term voor: de ‘fourth grade slump’, oftewel

de ‘groep 6-crisis’. Een van de mogelijke verklaringen is dat gedurende de basisschool

de focus hoe langer hoe meer verschuift van het ‘leren om te lezen’ naar het ‘lezen

om te leren’. De teksten die kinderen voorgeschoteld krijgen worden complexer en

abstracter, waardoor de kans stijgt dat ze negatieve leeservaringen opdoen.*

Lisa (twaalf jaar, 2 vwo)

‘In mijn klas zitten redelijk wat lezers. Vooral

meisjes, eigenlijk. De jongens gamen liever.

Zelf houd ik erg van lezen, al heb ik er door

mijn huiswerk minder tijd voor dan vroeger.

Ik doe het zeker een halfuur per dag. Ik houd

vooral van spannende en realistische verha-

len. De honderjarige man die uit het raam

klom en verdween van Jonas Jonasson is mijn

favoriete boek. Het is net realistisch genoeg

om geloofwaardig te zijn, dat is heel goed

gedaan. Tv-kijken doe ik weinig, meestal

voor de gezelligheid. Ik zie het vooral als een

sociale activiteit. Lezen is voor mij iets heel

anders. Je kunt het altijd en overal doen, als

je maar een boek bij de hand hebt!’  

Vrijetijdsbesteding

Lezen: halfuur per dag

Tv-series: een keer per week

Telefoon: staat altijd aan voor Instagram 

en Snapchat

Roos (dertien jaar, 2 vwo) 

‘Op de basisschool was ik niet zo’n lezer, 

ik vond de jeugdliteratuur niet zo spannend.

Pas toen ik de thrillers ontdekte, ben ik écht

begonnen met lezen. Nu verslind ik Lars Kepler

en Karin Slaughter. Voor mijn ouders was dat

even omschakelen. In het begin vroegen ze

zich af of het niet te spannend was, of ik er

wel van kon slapen. Maar daar heb ik nooit

last van gehad. Op dit moment is het druk

met school en dan merk ik dat een boek wel

echt spannend moet zijn wil ik blijven lezen,

anders heb ik de neiging om toch Netflix aan

te zetten. Maar vaker winnen de boeken het.

Bij een boek kan ik mijn fantasie gebruiken

en me helemaal in het verhaal verliezen.’ 

Vrijetijdsbesteding

Lezen: half tot anderhalf uur per dag

Tv-series: halfuur

Telefoon: staat altijd aan voor Instagram 

en Snapchat. Elke dag doe ik één telefoon-

spelletje 

   minder boeken

FO
TO

’S
  A

N
N

EM
A

R
IE

TE
R

H
EL

L

Lisa en Roos



Guus (4 vwo)

‘Ik lees best veel, maar zelden in een boek.

Wel op mijn telefoon. Elke dag een uur, schat

ik. Vooral online artikelen over alles wat me

interesseert: games, politiek, nieuws, vooruit-

gang, technologie en wetenschap. Vaak staat

er dan een link bij naar YouTube en klik ik door

naar de filmpjes. De meeste tijd besteed ik

aan gamen; als ik vrij ben kan ik daar hele

dagen mee bezig zijn. Voor mij is dat een 

sociale activiteit, je speelt het online met

vrienden. Aan lezen voor school heb ik een

hekel. Zo werkt het gewoon: alles wat je 

verplicht doet, wordt minder leuk.’ 

Vrijetijdsbesteding

Lezen: een uur per dag, maar zelden in 

een boek

Tv-series: weinig

Games: minstens drie uur per dag

Telefoon: staat altijd aan voor social media,

internet en YouTube

4. Leerlingen op het vmbo lezen het minst graag

Opvallend zijn de grote verschillen tussen opleidingsniveaus. 66 procent van de vwo-

leerlingen vindt het leuk om boeken te lezen, gevolgd door de havo (49 procent) 

en het vmbo (38 procent). Interessant in dit verband is het onderzoek dat bijzonder

hoog leraar Roel van Steensel (VU Amsterdam) heeft uitgevoerd naar leesbevorderings-

strategieën. Zwakke lezers profiteren het sterkst van leesbevorderingsprogramma's

in het onderwijs voor wat betreft hun leesmotivatie. 

Dat biedt kansen voor het vmbo. ‘Als je als school actie onderneemt op leesmotivatie,

dan kan het juist de kinderen helpen die dat het meest nodig hebben,’ zegt Van Steen-

sel. ‘Wij zien in ons onderzoek dat er een aantal werkzame principes zijn voor een 

geslaagde interventie. Keuzevrijheid bieden is belangrijk. Je gaat sneller iets doen als

je het gevoel hebt dat je er zelf controle over hebt. Vrij lezen is daarom een kansrijke

maatregel. Ook de aangeboden verwerkingsvorm blijkt belangrijk. Leesverslagen erva-

ren leerlingen vaak als een straf. Laat ze liever kiezen uit een aantal alternatieven. Als

je ze de vrijheid geeft, werkt dat beter.’

5. Ouders zijn weinig betrokken bij lezen

Een opmerkelijke uitkomst van het leesmotivatie-onderzoek is de afwezigheid van ouders

in de leesopvoeding van acht- tot achttienjarigen. Meer dan de helft van de kinderen

ziet hun eigen ouders nooit of zelden zelf lezen en een groot deel van zowel de basis-

scholieren (66 procent) als de middelbare scholieren (80 procent) wordt niet geholpen

bij het uitkiezen van een boek. Ook aan gesprekken over boeken ontbreekt het aan de

keukentafel. Op de basisschool praat 58 procent van de kinderen thuis nooit over ge-

lezen boeken; op de middelbare is dat zelfs 72 procent. Dat zijn opvallend lage cijfers. 

‘Vaak weten ouders wel dat lezen belangrijk is,’ denkt Van Steensel. ‘Maar de aandacht

valt weg omdat er zoveel andere dingen moeten gebeuren. Het lijkt alsof ouders steeds

meer het gevoel krijgen: lezen is vooral iets van het kind zelf, of iets wat je doet op school.

Dat is zonde. Wij doen daarom een onderzoek waarin we ouders, naarmate kinderen

ouder zijn, aanmoedigen om meer aandacht te besteden aan lezen. Vanuit de gedachte:

ze weten het wel, maar komen er niet aan toe, zijn reminders via WhatsApp een mogelijke

maatregel. Zo stimuleer je ze om werk te maken van lezen en voorlezen.’ •••

* Bronnen en onderzoeksresultaten, zie: Onderzoek Leesmotivatie van kinderen en jon-

geren op lezen.nl/nl/publicaties/de-leesmotivatie-van-nederlandse-kinderen-en-jongeren

Guus

Leerlingen van het Alfa College in Groningen, zie ook p. 35



In Het koeienparadijs (Querido,

9+) keert Bibi Dumon Tak terug

naar het koeienrusthuis uit haar

bekroonde debuut Het koeienboek.

Dit keer voert ze de bewoners

sprekend op en laat hen zélf hun

levensverhaal vertellen. De foto’s

van Hans van der Meer tonen de

gelukkige koeien en ossen op hun

allermooist. 

Seks. Zelden werd er zo grappig

over geschreven als in Dokter

Corrie geeft antwoord, gebaseerd

op het tv-programma (Niki Padidar,

De Harmonie, 10+). Aan de hand

van vragen, do’s & don’ts en 

ervaringen van het puberpanel

komen alle thema’s voorbij. Met

foto’s, illustraties én een pop-up-

piemel.

Eerst waren er de röntgenfoto’s

van dieren van Arie van ’t Riet, pas

toen schreef Jan Paul Schutten

de tekst, nu eens over de bínnen-

kant van beesten. Binnenstebin-

nen (Gottmer, 9+) loopt over van

weetjes en toont dieren zoals je

ze niet eerder zag: in dit fraaie

bladerboek speelt uiterlijk geen

rol.

In Ben niet bang voor de wilde

dieren (Gottmer, 8+) jaagt bio-

loog Geert-Jan Roebers de lezers

rechtstreeks de gordijnen in met

beestenweetjes over alles wat

bijt, knijpt, wurgt en steekt. Van

schetenlatende pythons tot mas-

samoordende lieveheersbeest-

jes. Wendy Panders knoopt de

aanstekelijke verhalen aaneen

met een speelse combinatie van

foto’s en tekeningen.

KIJKEN EN LEREN − De Nederlandse kinderboeken-  

non-fictie beleeft een zéér goed jaar. Deel van het geheim:

de uitzonderlijke vormgeving.

JOUKJE AKVELD

Heb je het recht zomaar ergens te gaan zitten stinken?

Nee, dat heb je niet, aldus De zweetvoetenman. Over

rechtszaken & regels (en een hoop gedoe) meldt de 

ondertitel – en gedoe is het. Want waarom mag je in een

bibliotheek je schoenen niet uittrekken? En had het wel

gemogen als de voeten die daarin zaten niet dwars door

het plafond hadden gestonken? De zweetvoetenman liet

het oplopen tot de Hoge Raad (en werd bestraft voor 

lokaalvredebreuk). 

In een wereld bepaald door snapshots, oneliners en tweets

is het recht een serieuze aangelegenheid. Dossiers zijn

dik en gecompliceerd, zaken kunnen jaren lopen voor er

een uitspraak volgt. Geen catchy onderwerp voor kinderen

zou je denken, en toch is dat precies wat Annet Huizing

ervan maakt in haar non-fictieboek over de Nederlandse

rechtspraak. Met aansprekende zaken laat ze zien dat

het recht veel spannender is dan saaie wetboeken doen

vermoeden. Van Typhoons aanhouding tot zeilmeisje

Laura. Van Jeroen die het liedje van Claudia ‘leende’ tot

de zedenzaak rond Robert M. Nee, een gestolen fiets mag

je niet terug stelen en zes jaar onschuldig vastzitten kan

dus, weet je na een grondige analyse van de kwestie rond

Lucia de B. Lichtvoetig en met kennis van zaken ontgint

Huizing een vakgebied dat voor kinderen niet eerder werd

beschreven. Margot Westermann, die ook de illustraties

maakte, verhoogt met tussenkopjes, uitvergrote dialogen,

cirkeltjes met verklarende informatie, uitvouwpagina’s en

humoristische tekeningen de leesbaarheid van het vuist-

dikke boek in belangrijke mate. De tijd dat Nederlandse

non-fictie voor kinderen bestond uit dichtbedrukte pagina’s

met hier en daar een zwart-wittekening lijkt voorgoed

voorbij. Gelukkig maar. Met het groeiende aantal goede

auteurs in ons land verdient het genre een groot publiek.

Een goede vormgeving is daarbij cruciaal. •••

De zweetvoetenman, Annet Huizing & Margot Westermann

(ill.). Lemniscaat, € 19,95 (10+)

Boeiende verhalen aanstekelijk vormgegeven





Sarah Crossan (Dublin, 1981) won de Dioraphte Literatour Prijs 2017 voor het beste

vertaalde jongerenboek met een, het aangrijpende verhaal van een Siamese twee-

ling die te maken krijgt met grote veranderingen. 

DOOR ANNEMARIE TERHELL

Hoe kom je daarbij, schrijven over een Siamese tweeling?

‘Toen mijn dochter acht maanden was, zag ik de documentaire Abby and Brittany: 

Joined for life over het leven van de Siamese tweeling Abigail en Brittany Hensel. 

Ik was compleet gefascineerd. Waarom is dit zo schokkend voor mensen, vroeg ik me

af. Terwijl we het niet gek vinden als ouders hun kind op de borst dragen. Het zette

me aan het denken over identiteit, over verbondenheid en over de behoefte aan 

privacy, die wij blijkbaar allemaal hebben.’  

Hoe ben je te werk gegaan?

‘Voor ik ging schrijven heb ik uitgebreid research gedaan, want ik wilde er absoluut

geen sensationeel ‘omg! How do they manage to eat a sandwich together? ’-verhaal

van maken. Het moest dieper gaan, maar alle medische details moesten wel kloppen.

Eenlingen kunnen het zich moeilijk voorstellen, maar Siamese tweelingen beschouwen

hun bestaan meestal niet als tragisch. Gescheiden worden is voor hen vaak niet de

beste optie.’  

Waarom is dat een interessant onderwerp voor jongeren? 

‘Tieners zijn ook bezig met vragen rondom identiteit. Tijdens de groei kunnen ze soms

het gevoel hebben dat ze een vreemde zijn in hun lichaam en dat mensen naar hen

kijken. Ik ben geen schrijver die dingen voorkauwt, of een les meegeeft. Wat ik doe,

is een thema onderzoeken. Ik probeer niet te sturen, maar verbind me emotioneel

met de karakters en ga ze al schrijvende beter begrijpen. Ik denk dat jongeren dat

voelen.’ 

Je schreef al eerder vier boeken in poëtisch proza. Wat maakt die vorm zo plezierig?

‘Het is intensiever dan proza schrijven, maar voor mij werkt het goed. Ik schrijf losse

verzen en puzzel ze dan later in elkaar. Voor ik begin ga ik eerst eindeloos wandelen

en luister ik naar gedichten. Pas dan komen de woorden. Mijn favoriet is Kate Tempest,

een jonge dichter en rapper. Zij schrijft over hedendaagse issues; over urbanisatie,

over de gekte van de moderne wereld. Ik geloof in wat zij doet: ze stelt niet zichzelf

centraal, maar geeft mensen een stem.’

Gebeurt dat te weinig?

‘In Groot-Brittannië profileren schrijvers zichzelf steeds meer als merk. De hashtag

#ownvoices wordt gegijzeld door mensen die hun eigen verhaal willen verkopen. 

Natuurlijk, diversiteit is belangrijk. Het is prima als mensen schrijven vanuit hun eigen

belevenissen, omdat ze een minderheid zijn en het gevoel hebben niet te worden 

gehoord. Maar het gaat te ver als je zegt: je mag alleen schrijven over wat je zelf hebt

meegemaakt. Waarom zou ik niet kunnen schrijven over een Siamese tweeling? Of over

een zwarte jongen? Het boek is het boek en wie ik ben – dat is een ander verhaal.’ •••  
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‘Het boek is het boek, 
ik ben een ander verhaal’
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Grace en Tippi zijn al zeventien jaar met 

elkaar verbonden, letterlijk. Ze hebben twee

knappe hoofden, twee harten, twee stel lon-

gen en nieren, maar slechts één paar functio-

nerende benen. ‘Onze ingewanden beginnen

apart en komen dan samen. En van onderen

zijn we één,’ noteert Grace. Na jarenlang

thuisonderwijs gaan ze voor het eerst naar

een openbare middelbare school, omdat het

geld op is. Grace vertelt erover met gevoel

voor humor: ‘Onze ouders bereiden Tippi 

en mij voor op onze schooldag alsof ze een

ruimteschip met astronauten gaan lanceren.’

De school brengt nieuwe ervaringen, maar

ook frustraties met zich mee en een levens-

bedreigende aandoening stelt de tweeling

op de proef. 

een, Sarah Crossan. Pepper Books, € 16,99

(15+)



L e e s p l u im en

De Kiddo-Leespluimen van augustus, september en oktober gingen naar een aan-

stekelijk stapelverhaal, een klassiek character en een prentenboek over een onge-

duldige peuter.

• Ha… een wipwap! (Hoogland & Van Klaveren, 2+) thematiseert het onderwerp

gewicht aan de hand van een wip met een dikke dino erop. De jury: ‘Een simpel sta-

pelverhaal dat een beetje lijkt op het vorige boek van Susanne Strasser, Mmmm…

een taart. En er is weer een hoop plezier mee te beleven met een groepje peuters.’

• Ook na de dood van Dick Bruna blijft nijntje figureren in nieuwe boeken. In Wat

beweegt daar, nijntje? (Mercis, 1+), groter van formaat dan de bekende boekjes, gaat

het over beweging. De bal dobbert, de vlinder fladdert, de slee zoeft. ‘Een rijk voel-

en leesboek voor jonge kinderen met heel veel verschillende ingangen en toepas-

singen.’

• ‘De levensfase van de peuter kenmerkt zich door een sterke mate van zelfbewust-

zijn die zich op soms heftige wijze uit. In de boeken van Tracey Corderoy en Tim

Warnes komen deze peutereigenschappen op een grappige en invoelbare manier

naar voren,’ schrijft de jury. Nu! (Veltman Uitgevers, 2+) gaat over de rusteloze peu-

ter Julius die nogal moeite heeft met wachten. [ja]

Vo o r l e e s t i p s

Prentenboeken met dieren in de hoofdrol genoeg (zie p. 12-13), maar ook wie

tijdens De Nationale Voorleesdagen liever een ‘mensenboek’ voorleest heeft wat

te kiezen:

• In Jaap won een prijs (Querido, 4+) van prentenboekenechtpaar Imme Dros en

Harrie Geelen is iedereen trots op Jaap die zojuist een prijs heeft gewonnen. 

Behalve Jaap zelf: hij heeft die prijs helemaal niet verdiend.

• Tegelijk met de gelijknamige poppenvoorstelling maakte Mark Haayema het

prentenboek Meneertje Meer (illustraties Marlyn Coetsier, Rubinstein, 3+). Over

een meneertje dat steeds meer wil, tot het uit de hand loopt.

• In Boer Boris en het gebroken been (Gottmer, 3+) van Ted van Lieshout en Philip

Hopman belandt Boris’ broertje Berend in het ziekenhuis. Daar mist hij de bees-

ten van de boerderij zó dat zijn broer een meesterlijke list verzint.

• Zaterdag (Leopold, 4+, verschijnt januari), het prentenboekendebuut van Sas-

kia Halfmouw, toont op grote zoekplaten wat je op zaterdag allemaal kunt doen.

Voetballen, boodschappen doen of naar de bibliotheek natuurlijk. [ja]

De  Na t i o n a l e  Vo o r l e e s d ag e n

Van 24 januari tot en met 3 februari 2018 vinden voor de vijftiende keer De Na-

tionale Voorleesdagen plaats, de voorleescampagne voor peuters, kleuters en

ouders. Prentenboek van het Jaar is Ssst! De tijger slaapt van de Duitse illustratrice

Britta Teckentrup (Gottmer, 3+), die ruim zeventig prentenboeken maakte, die zijn

vertaald in meer dan twintig landen. De overige titels uit de Prentenboek Top

Tien zijn: Gewoon zoals je bent van Jonny Lambert (Veltman), Slaap maar fijn,

bouwterrein van Sherri Duskey Rinker en Tom Lichtenfeld (Moon), Antonia van

Anke de Vries en Piet Grobler (Lemniscaat), De kusjeskrokodil van Jozua Dou-

glas en Loes Riphagen (De Fontein), Alberts Boom van Jenni Desmond (Lemnis-

caat), Ik ben bij de dinosaurussen geweest van Edward van de Vendel en Floor

de Goede (Querido), Mijn potje van Anita Bijsterbosch (Clavis), Mmm… een taart!

van Susanne Strasser (Hoogland & Van Klaveren) en Nog even mijn haartjes

wassen van Jörg Mühle (Gottmer). De belangrijkste criteria bij het kiezen van

de prentenboeken zijn een goed verhaal, aantrekkelijke illustraties en voldoen-

de aanknopingspunten voor interactie met peuters en kleuters. [ja]
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F i e p  We s t e n d o r p  S t imu l e r i n g s p r i j z e n

Zelf moest Fiep niets van prijzen weten. Ze vond dat illustratoren net als bakkers en lood-

gieters gewoon hun werk doen en daarvoor niet extra gelauwerd hoeven te worden. Toch

besloot de Fiep Westendorp Foundation haar beurzen voor jonge illustratoren ‘prijs’ te

noemen omdat het niet om een beloning gaat, maar om een aanmoediging. Sinds 2007

worden de stimuleringsprijzen ter waarde van € 20.000,- elke twee jaar uitgereikt aan

drie beginnende tekenaars. Met de prijzen hoopt de foundation startende vakmensen

een duwtje in de goede richting te geven door een bedrag beschikbaar te stellen waar-

mee zij een bijzonder project kunnen uitwerken, dat zonder financiële hulp niet uitvoer-

baar zou zijn. Dit jaar gingen de prijzen naar Tja Ling voor een beeldverhaal over haar

Chinese familie; naar Nastia Cistacova voor een expositie waarin de kijker onderdeel

wordt van haar surrealistische wereld; en naar Esmay Groot Koerkamp, voor haar project

Kaos, waarin ze onderzoekt waarom de mens bestaat. Eerdere winnaars waren onder

meer Chuck Groenink, Iris Deppe, Enzo Pérès-Labourdette en Ludwig Volbeda (zie ook p.

20-21) die inmiddels allemaal meerdere kinderboeken hebben geïllustreerd. [ja]

fiepwestendorp.nl

P eu t e r v o o r s t e l l i n g e n  

Dit theaterseizoen zijn in het Paradijs in de Koninklijke Schouwburg in Den

Haag iedere twee weken peutervoorstellingen te zien. Terwijl de ouders na

afloop koffiedrinken, kunnen kinderen met behulp van de verkleedkist hun

eigen toneelstukje spelen. Veel van de geprogrammeerde voorstellingen zijn

gebaseerd op prentenboeken. Zo speelt op 30 december Welterusten, Kleine

Beer (Theater Terra, 4+) en is van 4 tot en met 6 januari Over een kleine mol

die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft te zien (Meneer Monster, 2+).

Op 28 januari staat Walvisjong van Simone de Jong (2+) op het programma,

gebaseerd op De kleine walvis van Benji Davis, en op 6 mei speelt Kikker

zingt en leest voor (Theater Terra, 3+), naar de beroemde boeken van Max

Velthuijs. Ook boek-gerelateerd is de voorleesmiddag van Ton Meijer op

31 januari. Meijer, weduwnaar van tekenaar Sieb Posthuma, is acteur en

docent dramatische vormgeving. Jaarlijks speelt hij tweehonderd jeugd-

voorstellingen in theaters, bibliotheken en op scholen. [ja]

hnt.nl
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Bo e kS t a r t a p p

In januari wordt er een app bij BoekStart gelanceerd, het leesbevorderingsprogramma

voor baby’s, dreumesen en peuters dat door Stichting Lezen in samenwerking met

bibliotheken wordt uitgevoerd. Gijs van der Hammen, online communicatiemedewer-

ker: ‘De app richt zich op jonge ouders. Die zijn zoveel bezig met hun telefoons en

iPads dat we vonden dat BoekStart daarop een vast plekje moest krijgen. De insteek

is eenvoudig: mensen enthousiasmeren voor voorlezen. Zo bevat de app MijnVoor-

leesmoment: een functie om een voorleesfoto te maken van jou en je kindje, die je kunt

delen met vrienden. Ter inspiratie zijn er filmpjes van voorlezende ouders en tips voor

verschillende leeftijdscategorieën. In januari, in de aanloop naar Het Babyboekje van

het jaar-verkiezing, wordt de app ingezet om mensen te laten stemmen op een van de

vijf genomineerde titels: Beestje waar ben je? van Nosy Crow en Ingela P. Arrhenius

(Gottmer), Piep piep met Fiep van Fiep Westendorp (Querido), Contrastboekje Hallo

Baby! (Veltman Uitgevers), Mijn schuifboekje. De boerderij van Nathalie Choux (Clavis)

en Dierentuin van Lisa Jones & Edward Underwoord (Gottmer). Door een foto met de

app te maken en delen maak je kans op alle genomineerde boeken.’ [ja]

boekstart.nl; babyboekjevanhetjaar.nl
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‘Ik hou van jou helemaal tot aan de maan – en terug,’ fluistert een vader tegen zijn

slapende kind.  

‘Kijk, ik heb de maan voor je gehaald,’ zegt een ouder tegen de slapeloze peuter op

zijn arm die bang is voor het donker.

‘Luister,’ zegt de ene vriend tegen de ander: ‘versnelde hartslag, warm en koud tege-

lijk, huilen en lachen… dat betekent dat je verliefd bent.’

Prentenboeken gaan vaak over emoties. Een geïllustreerd verhaal biedt een mooi

handvat om kinderen iets te leren over gevoelens als geborgenheid, angst en verliefd-

heid, zoals in bovengenoemde voorbeelden. Volgens recent Canadees onderzoek 

komen die emoties het beste op de doelgroep over als de personages mensen zijn.

Dat is opvallend: de aangehaalde fragmenten komen uit Raad eens hoeveel ik van je

hou, Welterusten… Kleine Beer en Kikker is verliefd. Klassiekers waarin de hoofdper-

sonen respectievelijk hazen, beren en een haas en een kikker zijn. Zouden kinderen

meer van hun gevoelens hebben begrepen als het mensen waren geweest?

B e t r o u w b a a r  o n d e r z o e k ?

De Canadese wetenschappers lieten een aantal prentenboeken voorlezen aan kinde-

ren. Een van de boeken ging over een wasbeer die gelukkig wordt als ze haar bessen

deelt met andere dieren. Een ander boek vertelde hetzelfde verhaal, alleen waren de

getekende dieren hier vervangen door mensen. Na afloop moesten kinderen aangeven

of ze bereid waren een deel van de stickers die ze hadden gekregen aan een ander

kind te geven. De kinderen die het mensenverhaal hadden gehoord, waren daartoe

het meest bereid, ontdekten de wetenschappers. Reden om de komende De Nationale

Voorleesdagen alleen prentenboeken met mensen in de hoofdrol voor te lezen?

DIEREN ALS PERSONAGE – Volgens

Canadees onderzoek identificeren 

kinderen zich makkelijker met mensen

in prentenboeken dan met dieren. 

Welnee, zeggen drie illustratoren die

graag beesten tekenen. ‘Dieren zijn

universeel.’ 

DOOR JOUKJE AKVELD

Mensen? Beestjes graag!
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Omslagillustratie van Konijnentango
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Dat valt nog te bezien, meent de Volkskrant die het onderzoek kritisch tegen het licht

hield. Voorafgaand aan het voorlezen hadden de kinderen vragen moeten beantwoor-

den over het toedichten van menselijke eigenschappen aan dieren (‘Kan een koe van

een bordje eten?’). ‘Een cruciale fout,’ oordeelde de Utrechtse ontwikkelingspsycho-

loog Bram Oribio de Castro. Zulke suggestieve vragen beïnvloeden de uitkomst van

het onderzoek. Ook zou de korte-termijnreactie van de kinderen onvoldoende zeggen

over het uiteindelijke effect, dat in de praktijk mede wordt bepaald door hoe vaak een

boek wordt voorgelezen. De conclusie van de Canadese wetenschappers vindt de ont-

wikkelingspsycholoog dan ook te kort door de bocht. 

N i e t  m o d e g e v o e l i g

‘Er zijn drie redenen waarom Dieter en ik in onze prentenboeken graag dieren tekenen,’

zegt Ingrid Schubert. ‘In de eerste plaats: ze zijn niet aan mode onderhevig. Bij men-

sen krijg je door hun kleding en kapsel toch altijd een tijdsbeeld mee, voor dieren

geldt dat niet. Wat ook prettig is: dieren zijn in ons westerse denken gekoppeld aan

bepaalde eigenschappen. Een beer is sullig, een egel juist slim, kennis die besloten

ligt in ons cultureel erfgoed. Als tekenaar is het leuk die eigenschappen uit te ver -

groten. Ten slotte kun je dieren dingen laten doen die, als je een kind getekend had,

eng of bedreigend zouden zijn. Dieren staan verder van kinderen af waardoor er meer

mogelijk is. Wat niet wil zeggen dat kinderen zich niet in dieren herkennen. Met 

gezichtsuitdrukkingen kun je veel doen. Konijnentango, ons nieuwste prentenboek

met Daan Remmerts de Vries, gaat over twee ondeugende konijnen. Dat was even

zoeken. Van zichzelf is een konijn een knuffelig bolletje op korte pootjes. Maak je die

poten langer, dan worden het hazen – daar ging het boek niet over. Door een blik, een

houding konden we toch veel expressie toevoegen.’

G r o t e  v a r i ë t e i t

‘Je hebt dieren die zich als dieren gedragen, dieren die rechtop lopen en kleren dragen

en alles daartussenin,’ zegt Martijn van der Linden. Alleen al daarom vindt hij dat je

niet eenduidig iets kunt zeggen over of en hoe kinderen zich identificeren met dieren

in prentenboeken. ‘Zelf neem ik lezers graag mee in een fantasiewereld, met een

sprekend dier ben je daar meteen. Als illustrator vind ik dieren ook interessanter om

te tekenen dan mensen: er is zoveel meer variëteit in vorm, kleur, structuur. Ik houd

van het schilderen van een schildpadschild, van de huid van een olifant, het oog van

een vogel. Vaak is het via een dier ook makkelijker een emotie uit te drukken. De blije

flamingo in Mama lief alsjeblieft zit met z’n vleugels wijd op de fiets. Alles aan hem

flappert, ademt vrolijkheid. Bij een kind met een wapperend jasje is dat effect toch

anders. In mijn werk streef ik er niet naar van dieren mensen te maken, maar ik hoop

wel dat kinderen ze zien als iemand die een vriend van ze zou kunnen zijn.’ 

M u l t i - i n t e r p r e t a b e l e  k a r a k t e r s

‘Met dieren kun je multi-interpretabele karakters neerzetten zonder daar volwassen

waarden aan te koppelen,’ vindt Marije Tolman. ‘Met een zwart kindje of een Aziatisch

of een blank zijn er altijd lezers voor wie identificatie lastiger ligt. Dieren zijn univer-

seel. Ze laten ruimte voor de eigen invulling van het kind. Aan de ene kant creëren 

ze een bepaalde afstand: als lezer bén je dat personage niet. Tegelijk kun je je wel

betrokken voelen bij de emotie of het gevoel dat van dat personage uitgaat. De 

versjes van Erik van Os en Elle van Lieshout in Niets liever dan jij gaan over kleine,

huiselijke situaties. Met letterlijke illustraties kon ik daar niet zoveel aan toevoegen.

Door de mensen uit de gedichten te tekenen als dieren lukte dat wel: ze brengen een

dynamiek in die met menselijke personages niet was gelukt.’ •••  

Boeken met dieren in de hoofdrol

Het boek, Marije en Ronald Tolman. 

Querido (3+)

Niets liever dan jij, Erik van Os, Elle van 

Lieshout & Marije Tolman. Querido (3+)

Mama lief alsjeblieft, Sjoerd en Margje Kuyper

& Martijn van der Linden. Hoogland & Van

Klaveren (3+)

Van wie is die staart?, Joukje Akveld & Martijn

van der Linden. Gottmer (2+)

Konijnentango, Daan Remmerts de Vries &

Ingrid en Dieter Schubert. Hoogland & Van

Klaveren (3+)

Moemf heeft een vriend, Annette Herzog &

Ingrid en Dieter Schubert. Lemniscaat (5+)

De Nationale Voorleesdagen, de voorlees-

campagne voor peuters en kleuters, vindt

plaats van 24 januari t/m 3 februari 2018 

en bestaat dit jaar vijftien jaar.
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Sp ro o k j e s  o n d e r  d e  k e r s t b o om

Bij Blossom Books is een nieuwe editie verschenen van De Notenkraker (6+), het

kerstsprookje van E.T.A. Hoffmann. 

De Fins-Britse ontwerpster Sanna Annukka, werkzaam voor het interieurhuis Mari-

mekko, heeft het boek geïllustreerd in de stijl van haar Scandinavische ontwerpen.

Het ballet naar dit sprookje, over twee kinderen die op kerstavond een notenkra-

kerpop onder de kerstboom vinden die ’s nachts tot leven komt, is deze maand

ook te zien in verschillende steden in een klassieke uitvoering door het Oekraïens

Staats Opera en Ballet Theater. 

Beeldend kunstenaar Patsy Backx brengt een eerbetoon aan de sprookjes van de ge-

broeders Grimm in De prinses en het kacheltje (De Harmonie, 6+) . Haar sprookje, dat

verwijst naar De ijzeren kachel van Grimm, verbeeldt op een speelse manier de weg

naar volwassenwording. Backx verwerkt in haar tekst en tekeningen universele the-

ma’s als nieuwsgierigheid, vertrouwen, vriendschap, liefde en jaloezie. Een mooi

boek om samen met kinderen te lezen en bekijken. [at]

A LMA  n om i n a t i e s

Tijdens de Frankfurter Buchmesse zijn de kandidaten voor de Astrid Lindgren

Memorial Award (alma) 2018 bekendgemaakt. In totaal zijn er 235 kanshebbers

uit zestig landen voorgedragen voor deze prestigieuze prijs. Voor Nederland staan

op de kandidatenlijst: de illustratoren Charlotte Dematons, Thé Tjong-Khing en

Sylvia Weve; schrijvers Harm de Jonge, Peter van Gestel, Toon Tellegen en Gideon

Samson; het dubbeltalent Joke van Leeuwen; en de organisatie De Schoolschrijver,

vanwege haar innovatieve verdienste in de bevordering van het lezen en schrij-

ven bij kinderen.

Vooraf wordt door de organisatie van de alma een lijst bekendgemaakt van in-

stellingen die elk hun eigen nominaties mogen voordragen. In Nederland zijn dat

onder meer ibby en de Auteursbond. De Astrid Lindgren Memorial Award wordt

gefinancierd door de Zweedse overheid en wordt jaarlijks uitgereikt aan een

schrijver, illustrator, verteller of leespromotor die werkt in de geest van Astrid

Lindgren (1907-2002). Het prijzengeld bedraagt vijf miljoen Zweedse kronen,

omgerekend zo’n 515.000 euro. Vijf jaar geleden werd de prijs gewonnen door

Guus Kuijer. Vorig jaar ging de alma naar de Duitse schrijver en illustrator Wolf

Erlbruch. [at]
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L a n g  g e l e d e n…  i n  h e t  t h e a t e r

Van Hoorne Entertainment brengt samen met Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

en Rijn IJssel de educatieve familievoorstelling Lang geleden…, gebaseerd op

het gelijknamige boek van Arend van Dam en Alex de Wolf. Van de verhalen-

bundel, die populair is onder leerkrachten in het basisonderwijs, zijn al meer dan

tweehonderdduizend exemplaren verkocht. Lang geleden… is een muzikale

tijdreis waarin historische figuren de revue passeren, zoals prins Willem van

Oranje, Hugo de Groot die in een boekenkist uit Slot Loevestein weet te ont-

snappen en de jonge Jacoba van Beieren, die op haar vijfde wordt uitgehuwe-

lijkt aan een Franse prins. De voorstelling wordt gespeeld door Pim van Alten,

Sandra Dijkstra en Aron Bruisten, die in kleurrijke kostuums spraakmakende

verhalen uit de vaderlandse geschiedenis tot leven brengen. De kinderen kun-

nen voor en na de voorstelling in de foyer deelnemen aan een ‘Geschiedenis

Experience’; na afloop komen de acteurs naar de foyer voor een meet & greet.

Lang geleden… is tot en met 7 mei te zien in verschillende theaters. [at]

vanhoorne.com
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Moo i e  n o n - f i c t i e

• Wilde dieren van het noorden (Fontaine, 6+) is een prachtig kijkboek van de

Hamburgse illustrator Dieter Brown. De grafische prints van bizons, wolven en

sneeuwwitte hazen hebben een mooie gelaagdheid en subtiele retrotinten. 

• Zo werkt dat. Verbluffende uitvindingen van Malgorzata Mycielska, Aleksan-

dra Mizielińska en Daniel Mizielińska (Lannoo, 8+) vertelt in woord, beeld en

strips over uitvindingen door de eeuwen heen, van de antieke fotocel uit de

eerste eeuw tot en met die vliegende auto uit 2009. 

• Wie heeft het gedaan van Ana Gallo en Victor Escandell (Clavis, 9+) bevat 25

mysteries die je alleen of in teamverband kunt oplossen. Met behulp van de

aanwijzingen en de nodige verbeelding kun je al puzzelend tot een antwoord

komen. 

• De hoogste berg, de diepste zee van Page Tsou (Van Goor, 9+) laat de langst

levende dieren, het zwaarste noodweer en de mooiste oceaandieren schitteren

in mooie gravures, voorzien van bondige weetjes. [at]
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Voo r u i t  me t  Vo o r l e z en

Vaak stoppen ouders en leerkrachten met voorlezen in de bovenbouw van de basis-

school. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat de opbrengst van voorlezen groot is –

ook bij kinderen die zelf kunnen lezen. Vooruit met Voorlezen is een project waar-

mee een impuls wordt gegeven aan het voorlezen in de bovenbouw. Op de website

zijn bijvoorbeeld lestips te vinden bij 24 bekroonde jeugdboeken van de redactie

van Boekidee, waarmee leerkrachten direct aan de slag kunnen. Zo kan We gingen

achter hamsters aan van Bibi Dumon Tak aanleiding zijn tot het lezen van dieren-

gedichten of het doen van een quiz; is Rosie en Moussa van Michael de Cock een mooi

opstapje tot een gesprek over verhuizen en het sluiten van vriendschap; en leent Ik

en de rovers van Siri Kolu zich tot filosoferen over ‘goed’ en ‘kwaad’. 

Kinderboekenambassadeurs Monique en Hans Hagen benadrukken het belang van

voorlezen op school in een filmpje op hun website kinderboekenambassadeur.nl. 

Vooruit met Voorlezen is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Stich-

ting Lezen, de Bibliotheek op school en Stichting De Versterking.

De lestips zijn te vinden op leesplan.nl/basisonderwijs/praktische-tips. [at]

De  v l u c h t  v a n  Om i d

Omid was tien toen hij uit Iran vertrok, naar Moskou vloog en verstopt achter in een

vrachtauto naar Nederland reed. Lysette van Geel, verslaggever en presentator van het

Jeugdjournaal verwerkte zijn ervaringen tot een kinderboek. Bij De vlucht van Omid

(Moon, 9+) verscheen een lesbrief met verwerkingstips voor de bovenbouw van de basis-

school (gratis te downloaden bij uitgeverijmoon.nl). 

Van Geel: ‘Voor mijn werk bij het Jeugdjournaal kom ik vaak op scholen. Daar merkte

ik  dat kinderen veel vragen hebben over vluchtelingen. Toen ik de stem van Omid Aghon-

di op de radio hoorde, dacht ik: zíjn verhaal wil ik opschrijven. Hij klonk zo open en

eerlijk, hij herinnerde zich zoveel details van vroeger.’ Aghondi (nu 32 jaar) reageerde

positief op Van Geels uitnodiging. Een jaar lang werkten ze aan het boek. Hij vertelde,

zij schreef, schoof en puzzelde. Aghondi: ‘Ik hoop dat kinderen zich na het lezen beter

kunnen voorstellen hoe het is, wat het met je doet als je familie en vrienden moet ach-

terlaten. Er zijn in Nederland zoveel kinderen die hun eigen land hebben moeten ont-

vluchten. Mijn verhaal is er één, en ik hoop dat meer vluchtelingen hun verhalen gaan

delen. Elk verhaal is het luisteren waard.’ [at]

De vlucht van Omid, Lysette van Geel. Moon, € 16,99 (E-book € 7,99) (9+)
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JONG TALENT – Maren Stoffels debuteerde

op zeventienjarige leeftijd met Dreadlocks &

lippenstift, Anna Woltz was vijftien toen haar

columnbundel Overleven in 4b verscheen.

Maar het kan nog jonger: kinderen die voor

kinderen schrijven. Twee twaalfjarigen over

hun schrijfambities en hun boeken.

DOOR JOUKJE AKVELD

Kinderen voor kinderen
dat is wanneer je totaal niet weet hoe je verder moet. Daar

werd ik heel chagrijnig van. Maar buiten dat ging het prima.

Ik had me voorgenomen dat ik een “echt” boek wilde schrijven;

eentje dat gedrukt zou worden en meer zou zijn dan een 

bestand op mijn computer. Dat is gelukt. Ik weet nog niet of ik

later schrijver wil worden, maar schrijven zal altijd een hobby

van me zijn. Toen ik bezig was met Het klavertje dat steeds

afbrak waren er een paar mensen die meelazen. Proeflezers,

noem je dat. Ik had zowel volwassenen als kinderen gekozen.

Na afloop heb ik hun meningen vergeleken en gekeken met

welke opmerkingen ik mijn boek kon verbeteren. Een tip:

schakel altijd proeflezers in, maar vertel ze wel dat ze het 

verhaal geheim moeten houden. Zelf had ik expres geen 

kinderen van school gevraagd. Ik wilde dat mijn boek een 

verrassing voor hen zou zijn. Sinds deze zomer wonen we 

in Indonesië. Ik kom hier vandaan, maar wist niets over mijn

achtergrond. Die achterstand haal ik nu in. Ook de taal ben 

ik aan het leren. Ik spreek het nog niet perfect, maar het gaat

goed. Misschien dat ik een volgend boek wel in het Bahasa

Indonesia schrijf. Ik heb al een verhaal in mijn hoofd.’•••

Het klavertje dat steeds afbrak van Amal Indarto is te bestellen

via boekenbestellen.nl/boek/klaver; zie verder Amals eigen site:

amalin.nl.

Amal Indarto publiceerde haar eerste verhaal in de school-

krant toen ze in groep vier zat. Sindsdien schrijft ze verha-

len en gedichten. Afgelopen jaar was ze Senaatslid van de

Kinderjury en deze zomer bracht ze in eigen beheer haar

eerste boek uit: Het klavertje dat steeds afbrak. Over een

hechte vriendinnenclub waaruit plots één meisje verdwijnt.

‘Ik ben iemand die eindeloos doorpraat. Op school speelt dat

minder, maar thuis lijkt het alsof er geen punten in mijn zinnen

staan. Ik kletste zoveel dat mijn ouders op een dag zeiden: wat

je allemaal in je hoofd hebt, kun je ook opschrijven. Toen ben

ik begonnen met schrijven. Ik merkte dat ik niet kon stoppen,

zoals ik niet kon stoppen met praten. Geweldig vond ik het. Ik

leefde me helemaal uit en sindsdien heb ik een nieuwe hobby.

Sporten doe ik alleen op school, de tijd daarbuiten verdeel ik

tussen mijn huiswerk en schrijven. In mijn hoofd zitten altijd

verhalen, vooral als ik aan het wandelen ben. Zelfs als ik iets

heel kleins zie, verzin ik daar een verhaal omheen. Ik houd

ook van lezen, maar toch ben ik niet altijd tevreden met een

verhaal. Soms is het superspannend, maar dan kom ik iets 

tegen wat ik minder leuk vind. Als je zelf een boek schrijft kan

iets niet minder leuk zijn, want jij bent de baas van je eigen

boek. Niet dat het schrijven van Het klavertje dat steeds afbrak

altijd makkelijk was. Ik had soms last van een writer’s block,
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Lian Kandelaar publiceerde haar eerste boek Missie red de

dieren toen ze tien jaar was. Het werd genomineerd voor de

Hotze de Roosprijs en de Jan Wolkers Prijs. Dit jaar verscheen

haar tweede boek: Azul – missie red de haai. In haar verhalen

komt Lian op voor bedreigde dieren en de natuur.

‘Toen ik klein was schreef ik al verhaaltjes op onze familie-

computer. Typen is fijner dan schrijven met een pen, omdat

het sneller gaat. Mijn pen houdt mijn hoofd niet bij, dat rent

vooruit. Soms is het lastig om de discipline op te brengen om

een verhaal af te maken. In mijn computer staan veel begin-

netjes van verhalen waar ik nooit mee ben verdergegaan.

Maar met Missie red de dieren was die discipline geen pro-

bleem. Het begon met een berichtje op de site van het Wereld

Natuur Fonds over de bedreigde Sumatraanse tijger. Sinds

mijn achtste ben ik wnf-ranger en voer ik actie voor dieren

die in de problemen zijn. Ik schreef een verhaal over de tijger.

Dat bleek best leuk te zijn en ik dacht: hé, misschien wordt

dit wel wat. Ik ben meer verhalen gaan schrijven over andere

bedreigde dieren, zoals de ijsbeer en de gorilla. Toen ik drie

verhalen af had, heb ik ze laten lezen door de docent Neder-

lands van mijn broer. Die leerde me veel over cliffhangers.

KNNV Uitgeverij kende ik van hun mooie natuurboeken. Ik heb

Missie red de dieren naar hen opgestuurd, hoewel ik niet echt

verwachtte dat ze het zouden willen uitgeven. Maar dat wilden

ze wel. Supercool vond ik dat. Vanaf toen begon het échte

corrigeren. Schaven aan een verhaal vind ik de minder leuke

kant van schrijven, maar het hoort er wel bij. Dat mijn boek

werd genomineerd voor de Hotze de Roosprijs en de Jan Wol-

kers Prijs had ik nooit kunnen bedenken. Het prijzengeld van

de Hotze de Roosprijs heb ik gebruikt voor een online schrijf-

cursus. Ik was inmiddels bezig met mijn tweede boek Azul –

missie red de haai. Mijn docent was de kinderboekenschrijf-

ster Wilma Geldof. Van haar feedback, en ook van die van de

andere cursisten, leerde ik bijvoorbeeld over show don’t tell

en over wat de keuze voor een bepaald perspectief betekent.

Mijn eerste boek schreef ik vanuit een helikopterview, als

schrijver stond ik boven mijn verhalen. Azul begon ik ook zo,

maar dat heb ik later omgegooid naar de hij-vorm. Nu wordt

het verteld vanuit de hoofdpersoon Rico. Daarvoor moest ik

veel veranderen want ineens kon ik niet verder kijken dan zijn

blik. Inmiddels heeft de uitgeverij me gevraagd een derde

boek te schrijven. Dat zal opnieuw over dieren gaan, maar in

de toekomst zou ik ook wel de stap naar fantasy willen zetten.

De Harry Potter-boeken zijn mijn lievelingsboeken. Over een

tijdje hoop ik ook dat soort boeken te kunnen schrijven.’ •••

Missie red de dieren, Lian Kandelaar. KNNV Uitgeverij, �  12,95

Azul – missie red de haai, Lian Kandelaar. KNNV Uitgeverij, �  8,50 

De royalties van haar boeken schenkt Lian aan het Wereld 

Natuur Fonds.
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Poëzie overal,   
VIER HET GEDICHT – Met als thema ‘Uitstromend, in het pluche van de zaal’ worden in Nederland en

Vlaanderen tijdens de Poëzieweek van donderdag 25 tot en met woensdag 31 januari de spotlights

gericht op de dichtkunst. In scholen en bibliotheken, stadsschouwburgen en buurtkamers, op straat,

thuis en op kantoor; in grote en kleine wedstrijden, met speciale lestips, bundels of met behulp van

een speciale ringtone of out of office-reply. Op maat gesneden en altijd inspirerend – poëzie is voor

iedereen. Op poezieweek.com zijn alle activiteiten en informatie gebundeld. Een paar hoogtepunten.

SAMENGESTELD DOOR EVA GERRITS

Herman de Coninckpri js  –

Beste Vlaamse dichtbundel

en debuut

Aan de vooravond van de Poëzie-

week worden op 24 januari 2018 de

Herman de Coninckprijzen uitge-

reikt voor de beste oorspronkelijk

Nederlandstalige dichtbundel van

een Vlaamse auteur en het beste

debuut. Aan de prijs is een geldbe-

drag van € 6.000,- verbonden. Een

vakjury bepaalt wie de beste dicht-

bundel en het beste debuut hebben

geschreven; het publiek van Radio

1, Canvas en De Standaard kan onli-

ne het beste gedicht kiezen.  

poëziecentrum.be, boek.be

Turing Gedichtenwedstri jd

Als afsluiting van de Poëzieweek wordt op 31 januari in De Rode Hoed

in Amsterdam de winnaar bekendgemaakt van de Turing Gedichten-

wedstrijd. Iedereen kan meedoen en kans maken op de grootste geld-

prijs ter wereld voor één gedicht.  Deelname en jurering zijn anoniem,

reputaties spelen bij de beoordeling geen rol. De winnaar ontvangt

tienduizend euro, een ongekend bedrag voor poëzie, en maakt kans op publicaties,

optredens en een nieuw publiek.

turinggedichtenwedstrijd.nl 

VSB Poëziepri js  –  Beste dichtbundel

van het jaar

Op 25 januari 2018, Gedichtendag, wordt de

schrijver van de beste Nederlandstalige dicht -

bundel van het jaar feestelijk gehuldigd in Diligentia in Den Haag. De opvolger van

Hannah van Binsbergen (Kwaad Gesternte) gaat met vijfentwintigduizend euro naar

huis. De jury bestaat uit Neerlandica en literatuurwetenschapper Maaike Meijer als

voorzitter, dichter Hannah van Binsbergen, docent Nederlandse literatuur in Boeda-

pest Anikó Daróczi, cultuurredacteur bij De Standaard Cathérine 

De Kock en literatuurwetenschapper en beleidsadviseur bij de knaw Geertjan de Vugt.

Voorafgaand aan de uitreiking van de VSB Poëzieprijs 2018 presenteren de vijf kans-

hebbende dichters hun genomineerde bundels op verschillende Vlaamse en Neder-

landse podia. 

vsbpoezieprijs.nl

Battle for  Slampion 2018

Als tegenhanger van saaie poëzievoordrachten ontstond in de jaren zeventig in Amerika het idee

van de eerste poetry slam als een bokswedstrijd voor dichters. Ook in Nederland worden rake

klappen uitgedeeld tijdens de poetry slam-finale. Een jury, bestaande uit drie bekende schrijvers

onder wie Geschenkdichter Peter Verhelst, beoordeelt zowel de tekst als de voordracht van de

deelnemers. De stem van het publiek is uiteindelijk doorslaggevend: wie het meeste applaus 

ontvangt, gaat naar huis met de titel Slampion 2018, duizend euro en de Gouden Vink wisseltrofee.

Het Literatuurhuis presenteert op 26 januari de eindstrijd van de beste performancedichters in 

TivoliVredenburg in Utrecht. 

poetryslam.nl



P R I K K E L S • L E Z E N • 1 9

   voor iedereen
Kantoorpoëzie

Wie denkt dat het 

bedrijfsleven het tegen-

overgestelde is van 

poëzie, zal na de Poëzie-

week op andere gedach-

ten zijn gebracht. 

Met kantoorpoëzie, 

een unieke service, kunnen dit jaar bedrijven,

scholen en bibliotheken aanhaken bij de Poëzie-

week en uitstralen wat poëzie voor hen betekent. 

• Bijvoorbeeld door middel van een poëtisch

out of office-bericht van Maarten Inghels:

‘Hoe mooi ik verdween

Sommigen zijn hun leven lang zoek,

verstoppen zich in de diepte van een schelp

of liggen reeds onder een verweerde steen.

En nu ikzelf [tot datum x] weg ben

betreur ik dat niemand zag

hoe mooi ik verdween.

[collega X beantwoordt uw mails]’ 

• Of door het vervangen van het doorgaans

zouteloze wachtmuziekje aan de telefoon door

een gesproken gedicht als ‘Vier manieren om

op iemand te wachten’ van Joke van Leeuwen. 

• Of door collega’s niet meer te storen met een

irritante, maar te verrassen door een poëtische

ringtone als bijvoorbeeld ‘Ik wou dat ik een 

telefoon was’ van Sylvie Marie. 

• Deze en meer out of office-gedichten, wacht-

poëzie en ringtones zijn, mét bronvermelding

en instructies, te kopiëren en downloaden van

de website poëzieweek.com/acitviteiten/

gedichtendag.

Geschenk en wedstri jd

De Vlaamse dichter, romancier en regisseur Peter Verhelst (1962) – wiens werk voor jeugd en 

volwassenen talloze malen werd gelauwerd en is vertaald in veertien talen –  schreef het Poëzie-

geschenk 2018. De tien gedichten, gebundeld onder de titel Wat ons had kunnen zijn, worden tij-

dens de Poëzieweek gratis meegegeven aan wie voor € 12,50 aan poëzie koopt in de boekhandel.

Met de oproep Dichter bij Verhelst (poezieweek.com/dichterbijverhelst/) nodigt de dichter leer-

lingen bovendien uit om zijn poëzie in het straatbeeld te brengen. Bijvoorbeeld in de vorm van

een affiche, een (kort) theaterstuk, een monoloog, een parade door de stad, een muziekstuk, een

abstract kunstwerk, film of fotografie. Geen idee is te gek, zolang het (eenmalig) toepasbaar of

uitvoerbaar is in de openbare ruimte in Nederland en Vlaanderen. Gemotiveerde leerlingen (solo of in een groep) mogen zich

aanmelden via poezieweek.com/dichterbijverhelst en daar het online formulier invullen. Ze krijgen na aanmelding twee gedichten

uit de selectie toegestuurd plus de richtlijnen voor de Dichter bij Verhelst Poëzieweekactie. De beste of mooiste toepassingen

winnen een eenmalige exclusieve masterclass van Peter Verhelst in de klas.
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Poëzie in de klas

• De Schrijverscentrale (deschrij-

verscentrale.nl) organiseert samen

met het Nederlands Letterenfonds

opnieuw de actie Boek een Dich-

ter. Boekhandelaren, bibliotheca-

rissen en docenten kunnen via 

De Schrijverscentrale tegen het

speciale Poëzieweek tarief (op =

op) een dichter boeken. 

• Met speciaal ontwikkelde les -

tips kan de liefde voor poëzie in

de klas worden overgebracht. 

Er zijn drie bundels voor poëzieonderwijs: één voor de basisschool en

twee voor het voortgezet onderwijs, opgesplitst in light en geavanceerde

lessen. De bundels bevatten elk vijf lestips, met een speciale kleutertip

(in de bundel voor de basisschool). De lestips zijn te downloaden op

poezieweek.com. 

Alle tips zijn geschreven door experts. Ze zijn het hele schooljaar door

goed bruikbaar en stimuleren zowel docent als leerling om met poëzie

aan de slag te gaan.

• Met het lespakket van de Poëzieweek – een lesbrief, een speciaal

jeugdaffiche en, passend bij het thema, dertig theatermaskers op een

stokje – kunnen docenten het leesonderwijs tijdens de Poëzieweek 

thematisch in- en aankleden. In Nederland waren de pakketten te 

bestellen bij de boekwinkel; in Vlaanderen via de webshop van het 

Poëziecentrum.

• Deze organisaties verzorgen het hele jaar door lestips, workshops

en/of poëzie-activiteiten: Poëziepaleis (poeziepaleis.nl); School der

Poëzie (schoolderpoezie.nl); Huis van Gedichten (huisvangedichten.nl).



De wand boven Volbeda’s werktafel in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt is 

behangen met briefjes; kleine, minutieus beschreven en vol getekende papiertjes die

met plakband aan de muur zijn bevestigd. Die ‘schetsmuur’ weerspiegelt zijn gedach-

ten en brengt orde aan in zijn onafgebroken ideeënstroom. Als Volbeda iets leest – en

dat doet hij voortdurend – vertaalt zich dat in beeldassociaties en eindeloze reeksen

tekeningen. De middenzone hoort bij het boek waaraan hij nu werkt, wijst hij. Daar

linksboven ontstaat weer iets nieuws. Soms valt er weleens een briefje naar beneden,

zoals laatst, op een stil moment. ‘Ik verveel me,’ stond erop. Volbeda, lachend: ‘Ik

dacht: hé, de muur praat terug.’

M o n d h a r m o n i c a

Zonder die muur kan hij niet werken, legt hij uit. En zonder opschrijfboekjes ook niet.

Volbeda laat zijn Moleskines zien, zwarte opschrijfboekjes in klein formaat, waarin hij

al zijn invallen noteert in een onwaarschijnlijk klein handschrift. ‘Zo’n klein boekje

steek je makkelijk in je zak, als een mondharmonica. Ik heb het altijd bij me.’ Door

die ultrakleine letters past er toch veel op een bladzijde en gaan tekst en tekeningen

‘lekker met elkaar samenwerken’. Daaruit ontstaat weer van alles. Autonome projecten

en boeken in opdracht – alles organisch door elkaar. Een ‘beeldcompost’. Hoe dat

werkt? Hij haalt zijn schouders op bij zoveel moeilijke vragen. Dat proces laat zich

niet beschrijven, het gebeurt gewoon. ‘Als ik dat allemaal in woorden zou kunnen 

uitleggen, had ik geen tekeningen nodig.’

Va c u ü m

Ludwig Volbeda is een verrassend nieuw gezicht binnen de illustratiewereld. Zijn 

tekeningen zijn introvert, onconventioneel en haast buitenaards. Hij tekent enorm 

gedetailleerd en put uit een volstrekt eigen beeldtaal. Kinderlijk is zijn werk beslist

niet. Dat hij toch de kinderboekenwereld binnenrolde, is te danken aan de nalaten-

schap van Fiep Westendorp en gebeurde min of meer bij toeval. ‘Na mijn afstuderen

De muur praat terug
NIEUW GEZICHT – Ludwig Volbeda

oogstte bewondering met zijn magisch

realistische zwart-wit illustraties in 

Hoe Tortot zijn vissenhart verloor van

Benny Lindelauf en won daarbovenop de

Grand Prix van de Biennial of Illustrations

Bratislava (bib) voor zijn kleuren -

tekeningen in De vogels, een prenten-

boek met tekst van Ted van Lieshout. 

Hij is een aanstormend illustratietalent,

dat alle winden meeheeft.

DOOR ANNEMARIE TERHELL

Uit: De vogels, Ted van Lieshout & Ludwig Volbeda (ill.) (Leopold)
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verhuisde ik naar Den Haag en kwam ik terecht in een vacuüm,’ vertelt hij. ‘Als jonge

illustrator is het moeilijk om aansluiting te vinden bij bestaande financiële infrastruc-

turen. Ik had een bijbaantje als cartoonist bij een uitzendbureau, maar dat werkte

niet. Ik was er superslecht in, het wilde niet grappig worden. Toen zag ik een oproepje

voor de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs. Ik heb een plan ingestuurd voor het maken

van een essayistische strip. Dat mocht ik komen verdedigen, knetterspannend.’

A b s u r d i s m e

Het leverde hem een tweejarige beurs op en belangrijke contacten. Via de Fiep Wes-

tendorp Foundation leerde hij Ted van Lieshout kennen. Bij de prijsuitreiking ontmoette

hij Dik Zweekhorst, toen nog redacteur bij Querido, die zijn werk interessant vond –

alhoewel niet direct geschikt voor kinderen. Tot een manuscript van Benny Lindelauf

uitkomst bood. Hoe Tortot zijn vissenhart verloor, een eigenzinnig sprookje over de

zinloosheid van oorlog, was een verhaal voor tieners en die kunnen visueel meer aan.

Volbeda versierde het met zwart-wit tekeningen die zich hier en daar om de tekst

heen slingeren en soms stukken tekst omsluiten. Het boek werd dit jaar bekroond

met de Gouden Lijst. De jury roemde de buitengewone originaliteit van het boek en

het overtuigende absurdisme.   

O n w e r k e l i j k

En nu, een paar maanden later, is er plotseling die Grand Prix uit Bratislava in Slowa-

kije, een prestigieuze onderscheiding die in Nederland nauwelijks bekend is, maar 

internationaal gezien wordt als het neusje van de zalm. In de jury nemen illustratoren

van over de hele wereld zitting en het is de eerste keer dat een Nederlandse illustrator

hem wint. Volbeda is er beduusd van. ‘Op een dag werd ik gebeld door een Engels-

sprekende dame die vertelde dat ik een grote prijs had gewonnen. Ik dacht eerst dat

het reclame was, maar toen hoorde ik de woorden “Grand Prix” en viel het kwartje. Het

is superonwerkelijk, het voelt bijna te groot.’

S p r e e u w e n p o e p

Hij kreeg de prijs voor De vogels, dat vorig jaar verscheen in de serie kinderkunst -

boeken die Leopold uitgeeft in samenwerking met het Gemeentemuseum in Den Haag.

Ted van Lieshout had een verhaal geschreven ter gelegenheid van de tentoonstelling

‘Van Rodin tot Bourgeois: sculptuur in de twintigste eeuw’ en vroeg hem om beeld

daarbij. Volbeda tekende een vogelzwerm die tussen twee verliefde standbeelden

heen en weer vliegt over de stad, over een eindeloze lappendeken van daken. ‘Dat is

lekker meditatief werken, lijntjes zetten met de radio aan. Van sommige tekeningen

heb ik wel zes versies moeten maken.’ Precies toen hij aan het boek werkte, streek er

een zwerm spreeuwen neer op het braakliggende landje achter zijn huis. Dat leverde

een berg vogelpoep op, die weer terechtkwam in het boek. 

S c h a t k i s t

Bizar leerzaam, noemt hij de samenwerking met Van Lieshout. ‘Hij heeft een ontzettend

goed oog voor beeld. Hij was een fijne verzachtende factor die mijn gepieker over

kleur wegnam.’ Ook voor het pas verschenen Fabeldieren, een encyclopedie met tekst

van Floortje Zwigtman, fungeerde Van Lieshout als klankbord. Fabeldieren bestrijkt

volksvertellingen en mythologieën uit alle windstreken. ‘Het fijnste aan dit boek was

misschien wel dat ik er zoveel literatuur voor mocht bekijken en lezen. Het was een

totale schatkist. Soms ook lastig, dan lukte het niet om voldoende aanwijzingen over

het betreffende dier te vinden. Om die reden is er zelfs af en toe een afgevallen. Ik zou

het verschrikkelijk vinden als ik iets tekende met zes poten en drie ogen waarover een

expert uit Kuala Lumpur achteraf zegt: het is precies andersom. Alle details moeten

kloppen.’ •••

Ludwig Volbeda (1990, Oosterhout) studeerde

in 2011 cum laude af aan de AKV Sint Joost in

Breda met een multimediaal project rondom

het non-fictieboek Eating Animals van Jona-

than Safran Foer. In 2013 kreeg Volbeda de

Fiep Westendorp Stimuleringsprijs, een twee-

jarige beurs voor getalenteerde, beginnende

illustratoren. Hij debuteerde als jeugdboek -

illustrator in 2016 met Hoe Tortot zijn vissen-

hart verloor, een verhaal van Benny Lindelauf,

dat werd genomineerd voor de Woutertje 

Pieterse Prijs en bekroond met de Gouden

Lijst 2017. Zijn schetsboeken en schetsmuur

zijn te zien op ludwigvolbeda.nl
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Po ë z i e  v a n  B i n n e n  n a a r  B u i t e n

Poëzie van Binnen naar Buiten brengt vmbo-leerlingen in contact met poëzie en hun

omgeving. Jongeren verbeteren tijdens het project hun schrijfvaardigheid en leren

gedachten en ervaringen om te zetten in taal. Het initiatief van School der Poëzie wil

met taal en poëzie als middel ook bijdragen aan een betere aansluiting tussen jon-

geren en culturele en maatschappelijke instellingen. Poëzie van Binnen naar Buiten

bestaat uit verschillende keuzeblokken en is bedoeld voor leerlingen uit het tweede

en derde jaar van het vmbo. In het programma ‘Poëzie & Theater’ gaan leerlingen aan

de slag met schrijven en het blok wordt afgesloten met een show waarin de jongeren

zelf optreden. In het blok ‘Poëzie & Bedrijf’ bezoeken de leerlingen een bedrijf, redac-

tie of instelling waarna ze hun indrukken verwerken in een gedicht. Er zijn ook blokken

ingericht rondom voorlezen, kunstgedichten, social media en de eigen stad of om-

geving. Poëzie van Binnen naar Buiten begint in Amersfoort in samenwerking met

Kunsthal Kade en Scholen in de Kunst. Daarna starten er tweejarige projecten in

Breda, Goes, Middelburg, Dronten, Lelystad en Amsterdam. [at]

schoolderpoezie.nl

Ned e r l a n d s  a l s  t w e e d e  t a a l

Voor anderstaligen die Nederlands leren is het vaak lastig om een geschikt boek

te vinden. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren geeft daarom series uit die spe-

ciaal zijn geschreven voor kinderen, jongeren en volwassenen die Nederlands

als tweede taal leren. De tekst wordt gekenmerkt door korte zinnen, grote let-

ters en een eenvoudige structuur. De serie Superrr richt zich op kinderen in de

Internationale Schakelklas en speelt zich af in supermarkt De Giraf. Rik uit Rik

op zijn eerste werkdag popelt tot hij aan de slag kan als vakkenvuller. Elena uit

Elena en de winkeldief werkt met haar beste vriendin bij De Giraf en krijgt te

maken met een vervelend incident. De boekjes zijn geschreven door nt2-docent

Mirjam Eppinga en geïllustreerd door de jonge illustrator Elisa Zee. Ook voor

volwassenen is er een serie: Woordwinst, geschreven en geïllustreerd door

Johan van Caneghem. Deze eenvoudige verhalen over de voetballende Karim,

de werkzoekende Samir en Ravi met zijn kooktalent zijn eveneens internatio-

naal georiënteerd. [at]

eenvoudigcommuniceren.nl

L e e s  j e  b e t e r  o n l i n e

Bij dit nummer van Lezen krijgt u een poster van Lees je Beter toegestuurd, bedoeld om op

te hangen in het klaslokaal, de wachtkamer of de bibliotheek. In maart ging de website

Lees je Beter van start en inmiddels staan er zo’n tweehonderdvijftig jeugdboekentitels

online. In al deze boeken speelt ziek zijn een rol, van een simpele botbreuk tot een chro-

nische ziekte of handicap. Lezen over iemand met dezelfde aandoening kan niet alleen

patiënten helpen, maar ook ouders, broers, zussen, vrienden, verpleegkundigen en be-

handelaars. Het register helpt bij het vinden van het juiste boek. Zo heeft Sven uit Alaska

van Anna Woltz last van epileptische aanvallen en kampt Raaf uit Blikschade van Lieneke

Dijkzeul met gezichtsverlies. Uit onderzoek blijkt dat wie ziek is, zich gesterkt kan voe-

len door te lezen over personages die hetzelfde doormaken. Ook voor familieleden en

vrienden van een (ernstig) zieke kan literatuur herkenning, begrip of inzicht bieden. Mist

u nog een titel in het register? Zelf een boek aandragen kan via de website. Geïnteresseer-

den kunnen extra posters of gratis promotiepakketten aanvragen van vijftig briefkaar-

ten. [at]

leesjebeter.nl
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De  J o n g e  J u r y  b l o g t

Op de website van De Jonge Jury doen bloggers verslag van hun leeservaring. Marrit

(veertien jaar) vertelt:

‘Ik houd heel erg van boeken en schrijf blogs over de Jonge Jury-boeken die ik heb ge-

lezen. Dat is superleuk om te doen, maar ook moeilijk. Je moet goed nadenken hoe je

je ervaring met het boek gaat verwoorden. Alles is inktvis van Twiggy Bossuyt vond ik

een mooie boek. Het geeft een kijkje in het leven van Alice die heel wat meemaakt van-

af het moment dat haar vader zonder ook maar een woord te zeggen verdwijnt uit haar

leven. Er zitten filosofische stukken in die je aan het denken zetten. Omdat ik zo mee-

leefde met de personages, werd ik op enkele momenten zelfs boos. Het boek gaat vooral

over pijn maar je wordt er niet depressief van omdat er een hele mooie vriendschap en

een  liefdesverhaal in meespelen, die de pijn verlichten. Nog mooier vond ik De voorlo-

pers van Mirjam Hildebrand. Dat is meer mijn genre, ik houd heel erg van fantasy. 

Onze school organiseert elk jaar een eigen Dag van de Jonge Jury. Vorig jaar kwamen Cis

Meijer en Eva Burgers bij ons in de klas. Zij vertelden met zoveel passie over hun werk.

Het was heel interessant om het verhaal achter hun boeken te horen.’ [at]

L e s i d e e  p o ë z i e

Ter gelegenheid van haar 225-jarig bestaan biedt educatieve uitgeverij Thieme-

Meulenhoff een gratis bundel met lesideeën aan: 225xSAMEN. Idee nummer

184 van docent Nederlands Miriam Piters sluit mooi aan bij de Poëzieweek:

‘Regelmatig begin ik een lesdag met een gedicht. Dankzij poëzie leren leerlin-

gen zichzelf, elkaar en de wereld beter begrijpen. De eerste keer bespreken we

wat gevoelswoorden zijn: verdrietig, blij, somber, wantrouwend. Ik laat de klas

in groepjes een lijst maken of woorden opzoeken, of nieuwe woorden beden-

ken. Daarna luisteren we naar een gedicht. Mijn instructie: probeer te voelen wat

er in je opkomt. Daarna vraag ik leerlingen naar hun gevoelswoord. Woorden

mogen niet herhaald worden en de woorden “leuk” en “interessant” zijn ver-

boden. We bespreken kort de verschillende woorden; er zijn geen goede of foute,

het gaat om het gesprek. Vervolgens bekijken én beluisteren we het gedicht. Mijn

instructie: wat wil de dichter zeggen? Welke zin vind je indrukwekkend? Daarna

gaan we dieper in op de betekenis, daarbij houd ik de drieslag: ik- elkaar-wereld

in ogenschouw.’ [at]

De complete bundel is te downloaden op thiememeulenhoff.nl/samen225  

N i euwe  y oung  a du l t

• Mijn mooiste herinnering eindigt hier van Eric Lindstrom (Gottmer, 14+) past naad-

loos bij Lees je Beter. De zestienjarige Mel Hannigan lijdt aan een bipolaire stoornis

en durft daar niet over te praten uit angst om afgewezen te worden. 

• Bang geboren van Kevin Brooks (De Harmonie, 15+) gaat over een tiener met een

angststoornis. Als Elliots moeder niet terugkomt van de apotheek, moet hij beslis-

sen of hij alleen het huis uit durft – zonder pillen. 

• In Livestream (Best of YA, 14+) neemt Buddy Tegenbosch de lezer mee naar de brui-

sende stad die nooit slaapt en schotelt hem een ingewikkelde puzzel voor. Zijn ver-

nuftige plot en aansprekende decor, midtown Manhattan, houden ongeduldige le-

zers scherp. 

• De slaapster en de spintol van Neil Gaiman (Blossom Books, 13+) is een hervertel-

ling van de sprookjes Sneeuwwitje en Doornroosje, met betoverende zwart-wit illus-

traties van Chris Riddell. Gaiman: ‘Het is een soort fusiongerecht; het smaakt naar

beide maar is eigenlijk helemaal nieuw.’ [at]
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Waar de verhalen wonen
VRIJHEIDSDRANG − Met Weg won Jowi Schmitz de Dioraphte

Literatour Prijs. Schmitz schreef in totaal elf boeken, waar-

onder romans voor volwassenen, jeugdromans en -thrillers

en een boek over woonbootbewoners in Amsterdam. Ook 

beheerst ze, tot op zekere hoogte, de kunst van het vliegen. 

DOOR EVA GERRITS 

Hoe verplaats jij je in de gedachtewereld van je jonge

hoofdpersonages? 

‘Via mijn schrijfleeftijd, die ligt vermoedelijk rond de tien jaar,

met enige rek. Zelfs van mijn roman Kus van je zus werd de

toon “kinderlijk” genoemd, terwijl wat daarin gebeurt totaal

niet kinderlijk is. Eenvoudige taal maakt een verhaal niet per

definitie simpel. Na het lezen van een paar bladzijden van wat

uiteindelijk Ik heet Olivia en daar kan ik ook niets aan doen

werd, zei mijn redacteur Monique Postma: misschien is het

een kinderboek, terwijl ik dacht: roman. Ik wist nog niet pre-

cies wat er met Olivia’s moeder was, ik dacht nog dat Olivia

iets heel ergs ging doen – ik had vermoedens. Na die opmer-

king van Monique ontstond er focus. Ik wist eerst ook niet dat

Weg een young adult-boek zou worden. Behalve bij Schat

onder de stad, doelbewust een jeugdthriller, probeer ik niet
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steeds iets anders uit, ik volg gewoon het verhaal. Een hele

onderneming; als je zomaar het bos inwandelt kan het even

duren voor je ergens uitkomt.’ 

Hoe vind je de weg?

‘“Mama, vertel eens een verhaal,” vragen mijn zoons van

acht en vier vaak en zodra ik een beginnetje heb, weet ik al

zo’n beetje de afloop. Het hoe en waarom ontdek ik onderweg.

Zo is het ook met boeken schrijven: alsof een pitbull me bij

de keel grijpt tot ik eruit ben. Het is net ontdek je plekje; 

ergens in je hoofd zit een ingang naar verhalen, dat zeg ik

ook altijd tegen schoolkinderen. Ik heb hem ontdekt toen ik

in New York zat, dankzij een beurs van het Fonds Podium -

kunsten. Vlak voor vertrek sprak ik Christoph Buchwald en

Eva Cossee van uitgeverij Cossee. “Ik houd van het uitpluizen

van verhalen,” vertelde Christoph. Ik liet hem een paar pagi-

na’s lezen, over een man die op een berg zat en voor niemand

de deur opende. Wat ik ook deed, wie ik ook langs stuurde,

ik kreeg hem niet die berg af. Noch uit mijn hoofd. Buchwald:

“Je moet die man niet zo lastigvallen, loop gewoon achter

hem aan. En als je er een boek van kan maken wil ik het uit-

geven.” Toen ik in New York in de metro eens niks te lezen bij
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me had, maar wel een mooi notitieboekje, begon ik te schrij-

ven. Ik had mijn ingang naar Leopold gevonden, mijn roman-

debuut.’

Welk boek ging het moeizaamst? 

‘Weg, omdat het eerst zoveel verhalen waren die pas na een

enorme omtrekkende beweging samenkwamen. Het gaat over

Anna, een puber die wegloopt van huis. Ik wilde al heel lang

schrijven over vrijheid, hoe je die moet bevechten. Maar ik

wist nog niet hoe, wie het ging vertellen. In een eerdere versie

werd Anna een verbitterde samoerai van een jaar of 25 die

met een zwaard op haar rug naar Amsterdam terugkeert, 

nadat ze – net als ik, maar dan op een ander moment in haar

leven – in een woonwagen had gewoond. Tientallen pagina’s,

prachtige scènes, maar ik kwam geen centimeter verder. Het

duurde jaren voor ik weer de versheid van mijn eigen ervarin-

gen voelde. Ik was veertien toen ik zelf wegliep; mijn perso-

nage had dus nog meer dan tien jaar terug te gaan in de tijd. 

Waarom Anna wegloopt? Precies weet ik het niet, ik weet wel

dat ik zelf geen ruimte voelde, niet werd gezien. Weg biedt

geen verklaring, het is een onderzoek naar de vraag hoe het

kan dat mensen die van elkaar houden, toch niet samen blij-

ven. Ik val zelf niet samen met personage Anna en haar ouders

zijn niet mijn ouders, maar het gevoel moest rakelings scheren

langs het mijne. Dat moest ik durven. Wat me gaande hield:

ik wilde niet de rest van mijn leven om dit verhaal heen blijven

cirkelen. Toen ik het afhad, kwam de gedachte: nu kan ik

schrijven wat ik wil, nu ben ik vrij.’ 

Welk boek was het meest urgent? 

‘Te vroeg geboren, de dagboekaantekeningen over mijn zoon-

tje Milo die na 26 weken ter wereld kwam. Schrijven om te

overleven was dat. De wereld bezweren. Die bestond uit het

ziekenhuis, onze woonboot en die paar geschreven zinnen

per dag. Tot, en dat besef herinner ik me nog goed, er weer

ruimte was voor de buitenwereld en ik weer kon nadenken

over wat ik zou opschrijven.’ 

Zelfs in dat boek op leven en dood is er hoop en de schoon-

heid van taal. 

‘Mijn moeder heeft een waanzinnig vermogen om in de groot-

ste ellende nog het positieve te zien. Die zonnige kant zit ook

diep in mijn systeem gestampt. Soms is dat houvast. Toch

gebeurt er in mijn boeken genoeg naars. In Kus van je zus

bijvoorbeeld, over een verstoorde relatie tussen twee zussen.

Dat boek heb ik nooit herlezen trouwens, het is te dicht op de

huid geschreven vind ik. Zoals een zangeres die te veel voelt

ook niet meer mooi kan zingen.

Weg is wat mij betreft in stilistisch opzicht het meest geslaagd.

Tijdens de uitreiking van de dlp vroeg een lid van de Nescio-

leesclub, die ook in de jury had gezeten, “Mevrouw, kent u

Nescio? Wij zagen thema’s van hem terug in uw werk.” Een

ander: “En dat is een groot compliment!” Zo leuk en wonder-

lijk, daar blijf ik heel lang blij van. De erkenning in de vorm

van die prijs betekent heel veel voor me. Ik neem mezelf 

serieuzer, durf me professioneler op te stellen.’ 

Verkies jij, verhalenverteller, ratio of verlangen? 

‘Ik droomde altijd dat ik kon vliegen en het leek me zo fijn

om dat echt te voelen. Ik ontdekte dat er in Barcelona een

acrobatiekschool was waar je flikflaks kon leren en dacht:

dat lijkt er een beetje op. Ik ging erheen met mijn viool, 

zeventien jaar oud, verdiende geld als straatmuzikant. Dat is

misschien het voordeel als je jong wegloopt, veel minder men-

sen zeggen: zou je dat nou wel doen. Wat bleek: ik was niet

gemaakt voor de flikflak. Niet getreurd, terug in Nederland

hoorde ik van de vrije val bij aikido en daar ben ik heel goed

in geworden. 

Ach, ratio, verlangen – waarom zou je het eigenlijk tegen 

elkaar wegstrepen? Als ik zeg dat ik een paarse olifant met

stippen ben tegengekomen, en jij gunt mij dat en we geloven

het beiden, dan is het toch waar? Er zit veel ruimte in de rea-

liteit die we niet mogen benutten. Geen idee waarom, want

dáár wonen de verhalen.’ •••

Voor een bespreking van Weg, zie Lezen nummer 4, jaargang

2016, p. 7. jowischmitz.nl
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Win te rna ch ten

Van 18 tot en met 21 januari vindt in Den Haag het internationale literatuurfestival

Winternachten plaats. Ruim tachtig schrijvers en dichters uit de hele wereld zijn te

gast, onder wie Adriaan van Dis, Rodaan Al Galidi, Anne Vegter en Marjolijn van Heem-

stra. Met als motto ‘We the People’ staat de 23ste editie in het teken van het verlan-

gen naar wij-gevoel en sociale bewegingen. Programmacoördinator Shervin Nekuee

zegt daarover: ‘Winternachten 2018 wordt een literaire, poëtische en muzikale ver-

telling over het verlangen naar een daadkrachtig wij-gevoel. Onze schrijvers en dich-

ters spreken zich in woord, tekst of gedicht uit over sociale bewegingen; over hoe

het momenteel met de “vrijheid, gelijkheid en broederschap” van het revolutionaire

Europa staat; over hoe de Europeaan omgaat met de wereld om zich heen. Het wordt

een zinderend festival met veel voordracht, diepgaande gesprekken, film en muziek.

Winternachten festival brengt topschrijvers, topdichters en jong talent bijeen uit Den

Haag, uit Nederland en uit onder meer Pakistan, Republiek Congo, Frankrijk en

Georgië.’ Kijk voor het gehele programma op de website. [ja]

writersunlimited.nl

L i t e r a i r e  t h e a t e r a v o n d e n

In samenwerking met boekhandel Athenaeum organiseert het Haarlemse theater

de Toneelschuur Boek & Schuur: literaire avonden rond boekbewerkingen op het

toneel. De avonden worden ingeleid door Jet Steinz (met haar vader Pieter Steinz

publiceerde ze Steinz – Gids voor de wereldliteratuur) en Oscar Kocken (schrijver,

presentator en theatermaker). Na de inleiding in de bibliotheek van de Toneel-

schuur volgen een diner in het theatercafé en de voorstelling. De eerste Boek &

Schuur vindt plaats op 15 december rond Revolutionary Road van Theater Rotter-

dam/Toneelschuur Producties, een toneelbewerking van de Amerikaanse klas-

sieker van Richard Yates door Jacob Derwig. Kocken gaat in gesprek met onder

anderen Derwig en regisseur Erik Whien. De andere twee Boek & Schuur-avon-

den en vinden plaats op 27 januari (Romeo & Julia door Toneelgroep Oostpool) en

11 april (Menuet door NTGent gebaseerd op de roman van Louis Paul Boon). Een

Boek & Schuur-avond kost € 45,-. Kaarten zijn te bestellen bij boekhandel Athe-

naeum en de Toneelschuur. [ja]

toneelschuur.nl
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B i o g r a f i e  C h r i s  v a n  A b k o u d e

Als onderwijzer in Rotterdam ontdekte Chris van Abkoude (1880-1960) dat zijn leer-

lingen weinig plezier beleefden aan het bestaande boekenaanbod. Om tegemoet te

komen aan hun wensen besloot hij zelf een kinderboek te schrijven. De verhalen over

het vlegelachtige jochie Pietje Bell waren direct populair bij de doelgroep, net als het

latere Kruimeltje, maar pedagogen, recensenten en collega-schrijvers moesten niets

hebben van het vrijmoedige gedrag van Van Abkoudes hoofdpersonen. Voor de de bio-

grafie Dát is Pietje Bell – het geheime leven van Chris van Abkoude doken Jan Malie-

paard en Jan Oudenaarden in het leven van de auteur, over wie nog weinig bekend

was. Maliepaard reisde Van Abkoude na naar Amerika, waar hij de laatste periode

van zijn leven woonde, en ontdekte een paar strikt geheimgehouden nazaten van de

schrijver. De uitgeverij belooft: ‘Een meeslepend stuk geschiedschrijving, waarbij de

biografen een onthutsend beeld schetsen van een bevlogen jonge onderwijzer die door

een opeenstapeling van teleurstellingen zijn geboortestad, zijn vaderland en uitein-

delijk zelfs de “wereld der volwassenen” de rug toekeerde.’  [ja] 

Dát is Pietje Bell!, Jan Maliepaard & Jan Oudenaarden. Pepper Books, € 24,99
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G r i e t  O p  d e  B e e c k  o p  t o n e e l

Ze was een sensatie tijdens Zomergasten, bracht de literaire wereld in beroering met

haar roman Het beste wat we hebben, waarin ze schrijft over het seksueel misbruik

door haar vader, en is de auteur van het Boekenweekgeschenk 2018 dat voor het eerst

ook in het Fries zal worden vertaald. Griet Op de Beeck is overal en nu óók op het

toneel: Bos Theaterproducties bewerkte haar roman Vele hemels boven de zevende

voor theater. ‘In dit fascinerende en beklemmende familiedrama doen de personages

verwoede pogingen zich te ontdoen van de pijn in hun zelfgekozen leven. Uiteinde-

lijk blijken er maar twee mogelijkheden te zijn: de sprong naar de dood of de sprong

naar de liefde,’ aldus de producent. De voorstellingen, die van 9 februari tot en met

27 mei 2018 langs Nederlandse theaters reist, wordt gespeeld door Henriëtte Tol,

Hanne Arendzen, Stefan Rokebrand, Peter Bolhuis en Anne Lamsvelt. De regie is in

handen van Ursul de Geer. Léon van der Sanden, die al veel Nederlandse romans in

het theater bracht, maakte de bewerking. [ja]

bostheaterproducties.nl

Hebb a n  L e z e n  v o o r  d e  L i j s t  C h a l l e n g e

Dit schooljaar brengt het online platform Hebban de ‘Lezen voor de Lijst Chal-

lenge’, naar model van hun jaarlijkse ‘Reading Challenge’. Leerlingen uit de

bovenbouw van het middelbaar onderwijs kunnen meedoen door zich in te

schrijven via Hebban en op deze manier van de verplichte literatuurlijst een

persoonlijke leesuitdaging maken. De lijst met tweehonderd titelsuggesties

van lezenvoordelijst.nl kan dienen als uitgangspunt bij het samenstellen van

deze leeslijst. De challenge loopt tot het einde van het schooljaar 2017-2018.

Omdat de eisen voor de boekenlijst per school verschillen, kan de leerling zelf

een leesdoel instellen. Hebban biedt thematische mini-challenges aan op het eigen

leesniveau van de leerling. Zo zijn er bijvoorbeeld de mini-challenges ‘Verbeel-

dingsliteratuur’, ‘Debuutromans’, ‘Dominante dames’, ‘Indisch verleden’, ‘Thril-

lers’ en ‘Autobiografisch proza’ met elk drie tot vijf titels. Leerlingen kunnen de

gelezen boeken op een eigen boekenplank plaatsen, zodat anderen de voort-

gang visueel kunnen volgen. [at]

Hebban.nl; lezenvoordelijst.nl
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P r a t e n  o v e r  r oman f r a gmen t e n

In de serie Kwestie van lezen, de folderreeks van Stichting Lezen met achter-

gronden en praktische tips voor leerkrachten, mediathecarissen en pedagogisch

medewerkers, is dit jaar het twaalfde deel verschenen: Praten over romanfrag-

menten. Daarin worden tips gegevens over het voeren van een klassengesprek

over een roman. Uit de inleiding: ‘Uit onderzoek weten we dat uitwisseling van

ideeën in een echte dialoog tussen docent en leerlingen en tussen leerlingen

onderling leidt tot diepere betekenisgeving en tot het ontdekken van nieuwe

betekenissen. 

Voor de docent geldt de uitdaging om de geschikte vorm te vinden voor die dia-

loog: met welk literair aanbod, aan de hand van welke bespreekpunten en op

welke manier samen besproken. Op de website pratenoverromanfragmenten.nl,

die als uitgangspunt diende voor de brochure, staat voorbeeldmateriaal voor zo’n

lezersgerichte aanpak. Uit twintig recente romans zijn fragmenten opgenomen

die binnen een lesuur klassikaal gelezen en besproken kunnen worden. Bij ieder

fragment zijn opdrachten voor een verdiepende bespreking uitgewerkt.’ [ja]

lezen.nl; pratenoverromanfragmenten.nl
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‘De opbrengst voor het 
leesplezier is enorm groot’

Ze behoren tot de klassiekers uit de wereldliteratuur: Alleen op de wereld van Fransman

Hector Malot en Nils Holgerssons wonderbare reis van de Zweedse Selma Lagerlöf.

Zowel Malots onweerstaanbare tranentrekker over vondeling Remi en zijn zoektocht

door Frankrijk naar zijn afkomst, als Lagerlöfs spannende raamvertelling over boeren-

zoon Nils die voor straf een kabouter wordt en op een gans door Zweden reist, hebben

sinds ze in 1878 en 1906 verschenen wereldwijd ontelbaar veel kinderenharten ver-

overd. En dat doen ze nog steeds, getuige het succes van de recente bewerking van

Malots jeugdavonturenboek door Tiny Fischer en Charlotte Dematons, die voor haar

illustraties overigens in de voetsporen van Remi door haar geboorteland reisde.

A a n g e n a a m  é n  n u t t i g

Maar weinigen weten dat deze lievelingsboeken van velen zijn geschreven met een

educatief doel in het achterhoofd. Malot kreeg van zijn uitgever de vraag een aard-

rijkskundeboek over Frankrijk te schrijven in verhaalvorm. Lagerlöf schreef haar reis-

avontuur in opdracht van de Zweedse regering. Het idee was een overzicht te maken

van alle bijzondere plekken in Zweden en zo een allesomvattend lesboek voor aard-

rijkskunde te ontwikkelen. Het zijn binnen de westerse kinderliteratuurgeschiedenis

misschien wel de meest sprekende voorbeelden van hoe fictie het aangename en 

nuttige kan verenigen. Hoe kinderen door mooie verhalen in boekenvreters kunnen

veranderen en spelenderwijs een schat aan kennis vergaren. 

E n t h o u s i a s t e  d o c e n t e n ,  e n t h o u s i a s t e  l e e r l i n g e n

Dat het onderwijs in alle opzichten verbetert als docenten kinder- en jeugdliteratuur

en zaakvaklessen als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie bij elkaar brengen, is

INZET VERHALEN VERBETERT 

ONDERWIJS − Op (basis)scholen is

steeds meer aandacht voor het integreren

van jeugdliteratuur in andere vak- en

vormingsgebieden. De praktijk wijst 

uit dat het enthousiasme voor 

schoolvakken én lezen toeneemt. 

DOOR MIRJAM NOORDUIJN

Omslagillustratie van Naar het noorden, Koos Meinderts & Annette Fienieg (ill.) (Hoogland & Van Klaveren; winnaar Gouden Griffel 2017)



evident. Femke Ganzeman, tot afgelopen schooljaar bovenbouwdocent op de Columbus-

school in Almere en nu fulltime onderwijskundig adviseur, kan dit bevestigen. ‘Al sinds

mijn pabo-opleiding combineer ik kinderboeken met schoolvakken,’ vertelt Ganzeman.

‘Dat motiveert mij als leerkracht. En als ik enthousiast ben, slaat dat over op de klas.

Een boek als Julia’s reis van Finn Zetterholm is bijvoorbeeld een prachtig voorleesboek

dat je heel goed kunt gebruiken om interesse in geschiedenis en kunst op te wekken.

Een fragment uit Alleen beer mocht mee van Vivian den Hollander, met de mooie illustra-

ties van Annemie Heymans, zet ik juist in als lesstof om de situatie in een jappenkamp

te illustreren bij een project over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Door

gewoon met voorlezen te beginnen, wek je direct interesse. Voor boek én onderwerp.’

K i n d e r b o e k e n k e n n i s  i s  v e r e i s t

Dat voorlezen onontbeerlijk is, merkt ook Ingrid Rijnbout van basisschool De Octopus

in Horssen, docent van groep 6-7 en in haar vrije tijd gepassioneerd leesbevorderaar.

Boeken alleen maar neerzetten in de klas omdat ze aansluiten bij een vakthema, heeft

volgens haar weinig effect. ‘Je moet ze echt betrekken in de les als je ze als extra bron

of leidraad voor een project gebruikt,’ vindt Rijnbout. ‘De kinderen gaan de boeken

alleen lezen als je hun nieuwsgierigheid prikkelt. Onze geschiedenismethode begint

in groep 6 met de watersnoodramp in 1953. Ter introductie lees ik dan eerst enkele

hoofdstukken voor uit De zee kwam door de brievenbus van Selma Noort. Dat verhaal

slaat aan. Behalve dat de kinderen hogere resultaten halen, worden ze zo ook enthou-

siaster voor geschiedenis. Door mooie boeken en schoolvakken te koppelen, laat je

zien hoe belangrijk lezen is. Maar,’ zegt Rijnbout, ‘dat vraagt wel een andere manier

van werken van docenten: een vergrote kennis van kinderboeken moet zorgen voor

meer expertise.’ Gelukkig is er op pabo’s sinds enkele jaren steeds meer aandacht

voor het integreren van jeugdliteratuur in andere vak- en vormingsgebieden. Dat

blijkt onder meer uit een in opdracht van Stichting Lezen uitgevoerd onderzoek uit

2014 over de plaats van jeugdliteratuur in de pabo-curricula. Zo worden bij de vijftig

vensters op de website ‘entoen.nu.nl’ – de canon van de Nederlandse geschiedenis

voor het onderwijs – passende titels gesuggereerd (fictie en non-fictie) voor zowel

basisschoolleerlingen als middelbare scholieren en (jong)volwassenen. Dat leidt tot

vakverbreding- en verdieping. Tegelijkertijd lezen studenten meer dan alleen de 

boeken bij Nederlands. 

‘A l s  j e  g o e d  o m  j e  h e e n  k i j k t ,  k u n  j e  o v e r a l  r e k e n e n ’

Maar ook andere vakken dan de zogenaamde wereldoriëntatievakken – die natuurlijk

bij uitstek geschikt zijn voor het vertellen van verhalen – kunnen een verbintenis met

kinderboeken aangaan. Een van de hoofstuktitels in het docentenhandboek Verborgen

talenten. Jeugdliteratuur op school (2013) van oud-universitair docent kinder- en jeugd-

literatuur Piet Mooren luidt niet voor niets, ‘Als je goed om je heen kijkt, kun je overal

rekenen’. Dichter, schrijver en illustrator Ted van Lieshout, die op het onlangs georga-

niseerde symposium ‘Kijken over de heg’ over dit onderwerp sprak, is het hiermee eens.

‘Aan kleuters kun je aan de hand van getallen bijvoorbeeld heel goed over Boer Boris

vertellen,’ licht hij toe. ‘Een tractor, twee schuren, drie koeien enzovoorts. En met Sieb

Posthuma heb ik Spin op sokken gemaakt, waarbij in elk versje een getal voorkomt.’ 

D e  b a s i s  v a n  a l l e s

Zowel Rijnbout als Ganzeman pleiten voor het standaard inzetten van kinder- en jeugd-

literatuur bij zaakvaklessen. Van de onderbouw op de basisschool tot en met de onder-

bouw in het voortgezet onderwijs. ‘De opbrengst voor het leesplezier is enorm groot,’

weet Ganzeman, ‘en het maakt het lesgeven zoveel leuker. Dus waarom zou je het niet

doen?’ Rijnbout sluit zich daarbij aan: ‘Lezen is de basis van het hele onderwijs. Als

kinderen hier geen plezier in hebben, zullen zij zich niet goed ontwikkelen.’ ••• 
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Boekideeën

Tangramkat, Martijn van der Linden & 

Maranke Rinck (ill.) (4+): prentenboekverhaal

over vriendschap waarbij geometrie en dier-

herkenning samengaan.

Alle verhalen van Kikker en Pad, Arnold Lobel

(5+): filosofielesjes verpakt in humoristische

seizoensverhalen. 

Rond vierkant vierkant rond, Ted van Lieshout,

(5+): poëziecursus op de grens van taal en

rekenen, met beeldsonnetten opgebouwd uit

vaste reeksen getallen. 

Een halve hond heel denken, Joke van Leeu-

wen (9+): visueel verrassende non-fictie over

kijken, kunst en de manipulatieve kracht van

beeldcultuur.

Spinder, Simon van der Geest & Karst-Janneke

Rogaar (ill.) (10+): beklemmend verhaal over

broedertwist en informatief insectenboek 

ineen.

Naar het noorden, Koos Meinderts & Annette

Fienig (ill.) (10+): oorlogsboek over de honger-

winter, 1944. 

Kruistocht in spijkerbroek, Thea Beckman

(12+): spannende jeugdklassieker over 

middeleeuwen biedt aardrijkskundeles over

Europa. 

De Telduivel, Hans Magnus Enzensberger &

Rotraut Susanne Berner (ill.) (12+): theoreti-

sche wiskundeles verpakt in luchthartig 

verhaal over angstaanjagende telduivel. 



Martine Sandifort is kleinkunstenaar en actrice. 

Met voormalig Vliegende Panter Remko Vrijdag speelt 

ze momenteel de theatervoorstelling Vrijdag vs. Sandifort.

Ze brak door als cabaretduo met Alex Klaasen, werd 

bekend met haar typetjes in Kopspijkers en Koefnoen

en was een hit bij kinderen als dokter Corrie in De dokter

Corrie show. Dit najaar verscheen het boek bij de serie.

DOOR JOUKJE AKVELD

‘Onlangs werd mijn huis verbouwd. Tijdens het opruimen heb

ik zeker tien dozen met boeken weggedaan. Titels die ik ooit

heb gelezen, maar ook boeken waaraan ik nooit ben begon-

nen. In de loop der jaren heb ik veel gekocht, maar meestal

heb ik het geduld niet om te lezen. Tijdens vakanties lukt het

nog wel om de rust te vinden voor een boek, maar thuis kom

ik vaak niet verder dan halverwege. Die dozen heb ik op een

zonnige dag op het bankje voor mijn huis gezet. Zo hebben

nog aardig wat boeken een nieuwe eigenaar gevonden. 

Weggooien voelde toch een beetje als zonde.’

Zijn er nooit boeken geweest die je hebt verslonden?

‘Jawel, De twee gezichten van de liefde van Lucía Etxebarria

was er zo een. En om De vriendschap van Connie Palmen 

heb ik gehuild. Daarin zag ik iets terug van een eigen jeugd-

vriendschap.’

Wat las je als kind?

‘Ik groeide op in het conservatieve, gereformeerde Nunspeet.

Ons gezin stak daar nogal bij af, wij waren veel vrijer. Ik her-

inner me dat ik de Madelief-boeken van Guus Kuijer las. Ik

denk dat ik iets in Madelief herkende. Dat avontuurlijke. 

Dat beetje stoute, out of the box-gedrag. Ik was ook zo’n

kind. Thuis werden we niet erg strak gehouden, er mocht

veel. Aan dat gevoel van vrijheid heb ik later als theater -

maker en bij mijn televisiewerk veel gehad: het lef om dingen

net even anders te doen dan mensen verwachten. Tegen-

woordig volg ik Guus Kuijer op Twitter. Hij heeft een prettig

relativerend gevoel voor humor en schrijft erg lief over zijn

vrouw.’

‘MEESTAL HEB IK HET GEDULD
NIET OM TE LEZEN’



En nu ben je zelf een personage in een kinderboek.

‘Ja, grappig is dat. Dokter Corrie geeft antwoord is geschreven

door Niki Padidar op basis van De dokter Corrie show, een

schooltv-weekjournaalprogramma over seksualiteit. Ik was

dokter Corrie, een wijze en tegelijk beetje kinderlijke vrouw

die vragen van kinderen beantwoordde. In mijn jeugd beston-

den er geen humoristische voorlichtingsboeken. Jammer wel,

ik had het best spannend gevonden. Dokter Corrie is educa-

tief, maar ook grappig en een beetje opwindend. Je kunt het

rustig thuis laten slingeren onder de noemer “verantwoord”,

maar ondertussen staan er wel die spannende plaatjes in.’

Hoe verliep jouw eigen seksuele voorlichting, zonder die op

kinderen gerichte boeken of televisieprogramma’s?

‘Mijn ouders hadden een boek dat Liefde heette en waarin

allerlei standjes stonden. Het was waarschijnlijk niet de 

bedoeling dat ik het zag, maar als twaalf-, dertienjarige vond

ik het zeer interessant. Eerder, toen ik een jaar of zes was,

heb ik mijn moeder eens gevraagd of ik mocht kijken hoe zij

en mijn vader het deden. “Ik moet dat weten voor later,” zei

ik bloedserieus. Mijn moeder was zeer begripvol, maar ant-

woordde toch dat ik het niet mocht zien. Achteraf ben ik daar

natuurlijk blij om, maar in die tijd kon ik me er echt zorgen

over maken dat ik als het erop aankwam niet zou weten hoe

het moest. Mijn buurmeisje was streng gelovig, De film van

ome Willem was bij haar thuis verboden omdat er “poep” in

werd gezegd, maar op de slaapkamer van haar ouders vonden

we wel seksboekjes. Daar heb ik ook nog het een en ander

uit opgestoken.’

Welke boeken zijn belangrijk voor je geweest als volwassene?

‘Ik heb het een tijd troostrijk gevonden om zefhulpboeken te

lezen. Eckhart Tolles De kracht van het nu gaat over mindfull-

ness, maar dan geschreven door een vrij nuchter persoon.

Eerder een wetenschappelijk beredeneerd verhaal dan zweve-

rig gedoe. Probeer in het nu te leven, is zijn boodschap, dan

is er eigenlijk geen probleem. Als je zelf niet zo lekker in je

vel zit kunnen dat soort boeken helpen, heb ik gemerkt. Het

gevoel dat je je er een beetje aan kunt optrekken, erom kunt

lachen. De scène in Pil waarin Mike Boddé beschrijft hoe hij

na een periode van zware depressie voor het eerst weer naar

de supermarkt gaat vond ik ook fantastisch. Hij heeft het zo

geestig opgeschreven en tegelijk ontroerde het me.’

Ooit verliefd geworden op een personage?

‘Geen personage, wel een schrijver. Nou ja, een beetje. En 

eigenlijk meer door zijn televisiewerk dan door zijn boeken.

Wat Kees van Kooten met Wim de Bie deed op tv, dat vond ik

zo geweldig. Wim kon natuurlijk prachtige typetjes neerzetten,

maar voor mij was het altijd Kees. Later ben ik zijn boeken

gaan lezen. Van zijn uitgever, die ook míjn uitgever is, kreeg

ik pas zijn nieuwste boek Karrevrachten pennevruchten. 

Zoals Kees vroeger schreef over zijn gezin, zo’n vader wilde

ik ook. Nog weer later, toen ik op de Academie voor Klein-

kunst zat in Amsterdam, mocht ik een dingetje met Kees en

Wim spelen in Krasse knarren. Toen heb ik hem een beetje

leren kennen. En toen ik met Kasper in de jeugdserie Toscane

speelde, hebben we zo gelachen dat ik weer zwaar gechar-

meerd raakte van zijn zoon.’

Wat ligt er op dit moment naast je bed?

‘Niets. Alles wat er lag is verdwenen met die laatste opruiming.

Een vriendin van me moet ’s avonds altijd iets lezen anders

kan ze niet slapen, maar ik zit dan toch weer op dat stomme

apparaat. Appjes schrijven, filmpjes kijken, voor je het weet

is de avond voorbij. Wat meespeelt is dat ik al een tijdje een

leesbril moet. Zonder bril kost lezen me vrij veel inspanning,

maar ik ben er nog niet aan toegekomen er een te kopen. Ja,

zo blijft het natuurlijk tobben.’ •••
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Geboren Delft, 1970 |   Studeerde aan de Amsterdamse Academie

voor Kleinkunst |   2000-2003 Theaterduo met Alex Klaasen, won-

nen samen Cameretten en de Pall Mall Exportprijs |   2012-heden

Theaterduo met Remko Vrijdag |   Was op televisie te zien in Toscane,

Kopspijkers, Koefnoen, Dr. Ellen, Het Klokhuis, Welkom in de gouden

eeuw en De dokter Corrie show |   Tourt t/m 9 februari 2018 met de

voorstelling Vrijdag vs. Sandifort langs Nederlandse theaters |

martinesandifort.nl; hekwerk.nl
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EEN KIJKJE IN HET ATELIER VAN ANNETTE FIENIEG − De wereld van Annette 

Fienieg heeft warme kleuren, is handgemaakt en offline. Behalve op maandag, dan

post ze werk van kunstenaars die haar inspireren op haar weblog. Want behalve

een ‘verstokte maker’, is Fienieg ook een begenadigd kijker.  

DOOR ANNEMARIE TERHELL

De voordeur van Fieniegs winkel Prenten en Boeken in het Utrechtse Tuindorp heeft

een echte winkelbel. Binnen brandt de kachel, op tafel staat een theepot met een

theemuts. De muren hangen vol met illustraties, schilderijen en portretten in grafiek.

‘Ik ben een verstokte maker,’ zegt Fienieg. ‘Schilderen, handwerken, koken, ik kan het

niet laten.’ In de etalage glimt de Gouden Griffel die haar man Koos Meinderts tijdens

het Kinderboekenbal in ontvangst mocht nemen en daarna achteloos in het zakje van

zijn colbert stopte. ‘Ik heb hem er halverwege de avond maar uitgevist en veilig in

mijn tas gedaan.’ 

Tu i n d o r p

Sinds Meinderts in de studentenkamer naast haar kwam wonen, werken ze samen.

Meinderts schrijft, Fienieg schildert en illustreert. ‘Het is lekker symbiotisch. Ieder is

zijn eigen baas, maar we mogen wel alles tegen elkaar zeggen. Het helpt dat we een

heel overeenkomstige smaak hebben.’ Fieniegs atelier is op de eerste verdieping.

Naar huis lopen kan via de tuin en een achterom. ‘In de winkel verkopen we ons eigen

werk. Wie een cadeautje nodig heeft, loopt naar binnen. Er wordt geen kind in de buurt

geboren of het krijgt wel een beschilderd T-shirtje.’ Aan de lange tafel organiseert het

echtpaar schrijversdiners, waar collega’s voorlezen uit eigen werk. 

Te r s c h e l l i n g

Ze zijn net terug van een vakantie op Terschelling, waar de eerste stappen zijn gezet

voor De zee van meneer Max, een prentenboek over het leven van de Duitse impres -

sionist Max Liebermann dat in maart zal verschijnen in de serie kunstboeken van uit -

geverij Leopold en het Haagse Gemeentemuseum. ‘Terschelling is ons bijgeloof. Altijd

als we aan iets nieuws beginnen, huren we daar een huisje. We werken dan samen aan

een grote tafel. Koos in een hoekje, ik de rest van de tafel. Altijd weer even wennen,

want ik ben een heremietkreeft. Koos wil elke twee zinnen horen wat ik ervan vind,

bij mij mag tijdens het maakproces niemand meekijken.’

A m e l i s w e e r d

In het atelier hangen de eerste schetsen voor het nieuwe boek in opvallend gedempte

kleuren. ‘Liebermann kende een aantal afgebakende periodes in zijn werk. Wij richten

ons op zijn tijd in Nederland, waarin hij de bewoners schilderde van het Burgerwees-

huis in Amsterdam en badende kinderen en garnalentrekkers langs de Scheveningse

kust. Hij was een van de eersten die mensen “lelijk” durfde af te beelden. Gewoon,

zoals ze zijn.’ Mensen kijken, daar heeft ze iets mee. Naast haar werktafel staat een

boek met portretten van Zwitserse bergkinderen gemaakt door Emil Brunner tijdens de

Tweede Wereldoorlog. ‘Ik houd erg van portretten, daar kun je levens bij verzinnen.’ •••

Annette Fienieg (Den Haag, 1959) studeerde

grafiek aan de Academie voor Beeldende

Kunsten in Utrecht. Sinds haar studie werkt

ze als vrij kunstenaar en als illustrator. 

In 1986 debuteerde ze met illustraties in Spin

in de morgen met tekst van Koos Meinderts.

Sindsdien maakte ze tekeningen bij zo’n

tachtig kinderboeken, waaronder Kuik en

Vark en het vergeten verhaal (1994), De club

van lelijke kinderen (1987), Leve het nijlpaard!

(2003), De vuurtoren (2007) en Het regent

zonlicht (2010). Onlangs verscheen er een

nieuwe editie van Roltrap naar de maan met

liedjes van Koos Meinderts en Harrie Jekkers,

met illustraties van haar hand. Fieniegs 

grafisch werk is ook te zien in Galerie De

Kunstsalon in Utrecht en kunstenaarsvereni-

ging De Ploegh in Amersfoort. Op haar blog

schrijft Fienieg in de rubriek ‘Mooie maandag’

over kunstenaars die zij interessant vindt en

die haar inspireren, zoals John Alridge, Thé

Tjong-Khing, David Hockney, Mark Hearld en

Rik Wouters.

annettefienieg.nl
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Het Studiepaviljoen in Sneek is een vrolijke, lichte ruimte in het hart van de school.

Een jaar geleden was hier nog een binnentuin, nu valt het buitenlicht naar binnen

door de glazen overkapping. De inrichting is kleurrijk en modern. De vloerkleden, 

gekleurde bankjes en door leerlingen gemaakte kunstobjecten geven de ruimte een

sfeervolle uitstraling. Marrit en Janneke (allebei veertien jaar) komen er graag. ‘Soms

spreken we hier af een halfuur voor de lessen beginnen. Dan kunnen we het proef-

werk nog even doornemen. Je kunt hier lekker op de bank hangen, kletsen, of een

boek lezen. En wil je rust, dan zijn er de stiltecabines.’ Om hun mediatheek te nomi-

neren voor de Nationale Mediatheek Trofee maakten ze een fotocollage. Het Studie-

paviljoen verdient een prijs, vinden ze: ‘De ruimte is supergroot en er is veel variëteit

in boeken. Je kunt hier van alles doen: huiswerk maken, lezen, pauze houden. Als we

een boek missen, dan leggen we een briefje in het bakje op de uitleenbalie. Dan wordt

het bijna altijd aangeschaft.’

L e z e n d e  s c h o o l

Zo’n leesomgeving zou je iedere school toewensen. Maar met een mooie ruimte en

een stevige collectie alleen ben je er nog niet: geen mediatheek zonder goede media-

thecaris. Deze school in Sneek heeft er drie. Nynke Wiersma-Scholten, Anneke Oedzes-

Lubbers en Auck Couperus brengen met veel enthousiasme hun liefde voor boeken

over. Wat helpt is dat het lezen stevig is verankerd in het schoolbeleid; de RSG Magister

Alvinus profileert zich als ‘lezende school’. Alle lessen Nederlands beginnen met tien

minuten vrij lezen. Niels (dertien jaar) is er meer door gaan lezen, vertelt hij. ‘Thuis

lees ik nooit, dan ga ik liever gamen. Op de basisschool las ik heel weinig, maar nu

het op school moet, doe ik het vaker en vind ik het leuker.’  

De samenwerking met de sectie Nederlands loopt geolied. Gezamenlijk wordt stevig

ingezet op leesbevorderingscampagnes. Elk jaar formeert een van de docenten Neder-

lands een jury voor de Inktaap. ‘Aan het einde van de juryperiode is er een slotavond,

waar ook de ouders welkom zijn,’ vertelt Nynke Wiersma-Scholten. ‘Voor de Dag van

de Jonge Jury hebben we een eigen aanpak. Ieder jaar nodigen we vijf schrijvers uit;

dat is altijd een succes.’

STIMULERENDE LEESOMGEVING −

Wie meer leest presteert beter op

school, dus zou een goede schoolmedia-

theek een basisvoorziening moeten zijn.

Dat klinkt logisch, maar is niet altijd de

praktijk. Om aandacht te vragen voor het

belang van een goede leesomgeving

wordt ieder jaar de Nationale Media-

theek Trofee uitgereikt. De winnaar van

dit jaar: het Studiepaviljoen van 

RSG Magister Alvinus in Sneek.

DOOR ANNEMARIE TERHELL
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DE LEUKSTE PLEK OP SCHOOL?    
Het studiepaviljoen van RSG Magister Alvinus in Sneek
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De Nationale Mediatheek Trofee is een 

initiatief van Stichting Lezen en Passionate

Bulkboek. Meedoen met de volgende editie

kan tot 1 juni 2018 door het insturen van een

of meer foto’s en een motivatie via info@pas-

sionatebulkboek.nl onder vermelding van de

naam, het adres en het e-mailadres van de

school. De winnende mediatheek ontvangt

de Nationale Mediatheek Trofee en mag voor

€ 1.000,- aan boeken uitzoeken. De tweede

prijs bedraagt € 750,-  en is te gebruiken

voor de verdere ontwikkeling van de lees -

omgeving. Dit bedrag wordt ter beschikking

gesteld door de bmo. De nummer drie krijgt

een interieuradviescheque van InVorm Archi-

tecten ter waarde van € 500,-.

S c h o o l d i r e c t i e s

Zo’n inspirerende werkomgeving is helaas niet alle mediathecarissen gegund. ‘We

zien nog te vaak dat schooldirecties het belang van de mediatheek niet onderkennen,’

zegt Joke Boonstra, bestuurslid van de Beroepsvereniging Mediathecarissen Onder-

wijs (bmo) en jurylid van de Mediatheek Trofee. ‘Sommige goedlopende mediatheken

worden plotseling wegbezuinigd, bij andere verschuift de functie steeds meer richting

leercentrum. Als mediathecaris ben je het hele schooljaar bezig om je mediatheek op

de kaart te blijven zetten, om de voorziening binnen de school te blijven promoten.

En dat terwijl lezen toch de basis vormt van het onderwijs. Een goede mediatheek

zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn, maar dat is nergens vastgelegd.’

E n t h o u s i a s t e  q u o t e s

Marjolein Emmerzaal, mediathecaris van het Wolfert Tweetalig in Rotterdam, de win-

naar van de derde prijs in de Nationale Mediatheek Trofee, voelt ook die voortdurende

druk om het nut van haar mediatheek bij de schoolleiding en collega’s te blijven onder-

strepen. Ze werkt in een enthousiast team van drie mediathecarissen en beheert een

collectie van ruim 12.500 boeken voor 2300 leerlingen, maar het aanschafbudget is krap.

Om toch actueel te blijven struint ze ook Marktplaats en tweedehandsboekwinkeltjes

af. Maar toch: de mediatheek ís er, terwijl er genoeg scholen zijn waar de voorziening

verdwijnt. Veel docenten en leerlingen komen er graag, daarvan getuigen de enthou-

siaste quotes die zij hebben aangedragen op het aanmeldingsformulier. ‘“Het is de

leukste plek binnen de school,” horen we vaak,’ zegt Emmerzaal.

Ve r g a d e r t a f e l

Emmerzaal en haar collega’s Anita Lansbergen en Jorine Kooijman doen alles zelf, van

boeken kaften en uitlenen tot het inrichten van de ruimte. Ze zijn voortdurend op zoek

naar vernieuwing. ‘Binnenkort komt hier ook de 3D-printer van de school te staan. 

En we krijgen een vergadertafel met een groot scherm waarop leerlingen presentaties

kunnen voorbereiden.’ Een van de glazen wanden is volgehangen met gefotoshopte

boekomslagen waarin steeds één letter in de titel is veranderd. Een grapje, naar aan-

leiding van de populaire Twitter-hastag ‘#verpesteenboekmeteenletter’. 

Ta a l b e h e e r s i n g

Alie Bakema-Beuker, werkzaam bij het Alfa College locatie Kluiverboom in Groningen,

winnaar van de tweede prijs, trekt ook alles uit de kast om haar mediatheek aantrek-

kelijk te blijven houden. Er zijn nauwelijks mbo-scholen die nog een mediatheek onder-

houden, vertelt ze. ‘Zonde, want het niveau van taalbeheersing is vaak laag. Op het

mbo is lezen geen verplicht onderdeel meer van het curriculum, daarom zetten we

hier helemaal in op het stimuleren van leesplezier. Het is belangrijk dat leerlingen

blijven lezen om straks goed te kunnen functioneren in hun werkomgeving.’ 

Midden in de ruimte staat een grote kast met jongerenboeken, die ook mee naar huis

genomen mogen worden. Sonia en Chantal (beiden zeventien jaar) volgen de opleiding

tot onderwijsassistent en zijn heel blij met de young adult-collectie. Chantal: ‘Hier op

school lezen we echt alleen voor het leuke. Je mag zelf kiezen welk boek je meeneemt.

Ook handig: er zijn veel prentenboeken die je mee kunt nemen naar je stageschool.’

Sonia: ‘Op de basisschool las ik voor mijn plezier, maar dat gevoel ben ik op het

vmbo kwijtgeraakt. De boeken waren niet leuk, lezen was te veel een verplichting.

Sinds ik op het Alfa College zit, ben ik een echte lezer geworden. Ik lees nu bijna elke

avond voor ik ga slapen.’ •••

      DE MEDIATHEEK!
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Zo. Die zit erop. Mijn met afstand drukste maar ook mooiste Kinderboekenweek ooit. 

Samen met Maranke ben ik in tien dagen heel Nederland door geweest. Geen dorp 

sloegen we over. Waar je ook keek, wij waren er. 

Naast het thema van de Kinderboekenweek 2017, ‘Griezelen’, hadden wij dit jaar ook ons

eigen thema: ‘Knikkeren’. Deze twee thema’s hielden ons bezig. Zo draaiden we onderweg

griezelige muziek en luisterden we naar rollende knikkers. Bij de eerste tocht was er een

tas met een paar honderd knikkers omgevallen en iedere keer als ik nu moest remmen of

optrekken dan rolden ze door de auto. Ja, die had ik inderdaad meteen allemaal op kunnen

ruimen. Maar dan ken je mij nog niet, hè.

‘Heb je een lievelingsdier? Of een ding? Dat mag ook.’ Dit zei ik tegen de miljoenen 

kinderen die hun Knikkeruil gesigneerd wilden hebben. Best raar eigenlijk, want wie

heeft er nou een lievelingsding? Maar toch, er kwam altijd wel een antwoord. Dan pakte

ik mijn knikkertekenapparaat (want niemand kan uit de losse pols een mooi rondje teke-

nen!) en begon te tekenen. Alsjeblieft! Hier is je robot-, olifant-, poezen-, dino-, auto-,

prinsessen-knikker! 

Dat tekenen deed ik dan met een skelettenpen. Dat kan ik je aanraden, ook als het 

vreselijk lelijk werd hadden de kinderen toch iets spannends meegemaakt en gingen ze

tevreden naar huis. De pen zag er niet alleen uit als een skelet, hij kon ook boksen 

(Maranke had er ook een! Urenlang plezier…) en alsof dat nog niet genoeg was gaf hij

licht met zijn ogen. Of eigenlijk met de gaten waar ooit zijn ogen hadden gezeten. Voor de

paar kinderen die deden alsof ze onze pennen helemaal niet eng vonden had ik nog iets.

Ook een pen. Maar deze was eigenlijk een afgehakte vinger waar het bot uit verwijderd

was en een balpenvulling in gezet was. Net echt! Ha! Dan waren ze wel stil! 

Volgend jaar is het thema ‘Vriendschap’. Hmm. Ik weet het niet. Ik heb wel een Jezus-pen,

maar die doet niks en echt mijn beste vriend is Jezus ook niet. Ik kan niet wachten tot het

thema ‘Kikkers’ wordt. 2019 cpnb? Please? Dan kom ik met mijn Kermit-pen en zal ieder-

een zijn kikkerstem horen wanneer ik op de achterkant druk: Time is fun when you’re 

having flies! En zo was het!

UIT EEN SCHRIJVERSLEVEN

Martijn van der Linden 

Martijn van der Linden (Oostburg, 1979) maakte samen met Maranke Rinck Knikkeruil, het Prenten-

boek voor de Kinderboekenweek 2017. Hun prentenboek Tangramkat won dit jaar zowel het Gouden

Penseel als een Zilveren Griffel. Van der Linden debuteerde in 2000 als kinderboekillustrator met

het omslag van Vals beschuldigd van Joyce Pool. Zijn eerste prentenboek met Maranke Rinck, Het

prinsenkind (2004), werd lovend ontvangen. Inmiddels verschijnt zijn werk in meer dan twaalf lan-

den en won hij verschillende prijzen, waaronder de Woutertje Pieterse prijs in 2016 voor Stem op de

okapi met tekst van Edward van de Vendel. Van der Linden heeft een atelier aan huis in Rotterdam,

waar hij woont met Maranke en hun drie kinderen.


