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1 t/m 21 juni Spannende Boeken Weken, instagram.com/zomerlezen ••• 1 juni t/m 31 augustus Zomerlezen, je vakantie begint
met boeken, instagram.com/zomerlezen ••• 13 juni Bekendmaking winnaar Brusseprijs in Met het oog op morgen, fondsbjp.nl •••
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RECTIFICATIE – Op de achterpagina van Lezen 1, 2020 (januari), staat abusievelijk dat Gideon Samson een Zilveren Griffel won
voor Zeb. Het boek werd bekroond met een Gouden Griffel.

NIEUW VERSCHENEN PUBLICATIES

De doorgaande leeslijn: De leesontwikkeling van 0 – 20 jaar
(Stichting Lezen, 2020)
In deze nieuwe publicatie is bondig en helder samengevat hoe de leesontwikkeling van kinderen en
jongeren verloopt. Wat is er nodig om deze ontwikkeling te stimuleren (leesplezier en leesmotivatie
zijn daarbij het uitgangspunt) en hoe kunnen we samenwerken aan een wereld waarin alle kinderen
kunnen uitgroeien tot gemotiveerde en vaardige lezers. Bent u werkzaam in de kinderopvang, het onderwijs of de bibliotheek, dan is deze publicatie zeer de moeite waard. U kunt hem gratis downloaden van
onze website of bestellen door te mailen naar bestellingen@lezen.nl (alleen verzendkosten worden in
rekening gebracht).

Vo o r l e z e n i n d e k i n d e r o p v a n g : o n d e r z o e k s r a p p o r t 2 0 2 0 ( K a n t a r, 2 0 2 0 )
Dit rapport beschrijft de stand van zaken van leesbevordering in de kinderopvang. Onder andere het
voorlezen, de boekencollectie en het voorleesritueel van kindcentra zijn in kaart gebracht. Speciale
aandacht gaat uit naar de deskundigheid en deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers.
Krijgen zij de mogelijkheden om zich te verdiepen in voorlezen en taalstimulering? En hebben zij voldoende kennis over leesbevordering als zij van hun opleiding afkomen? Wilt u de antwoorden op deze
vragen weten, download de publicatie gratis van onze website of bestel hem door te mailen naar
bestellingen@lezen.nl (€ 7,50 p.s.).

De leeswereld van jongeren en jongvolwassenen (Stalpers, 2020)
Hoe ziet de leeswereld van jongeren en jongvolwassenen eruit? Deze vraag wordt vanuit verschillende
invalshoeken, maar in samenhang met elkaar, beantwoord. Naast het leesgedrag van de jongere zelf,
wordt ook gekeken welke invloed de school, het gezin en vrienden hierop hebben. Verder komt onder
meer het koop- en leengedrag en de bekendheid met leesbevorderingscampagnes aan de orde.
De leeswereld van jongeren kan nogal uiteen lopen, zo blijkt. Er zijn drie categorieën te onderscheiden.
Werkt u met jongeren en jongvolwassenen? Download de publicatie gratis van onze website of bestel
hem door te mailen naar bestellingen@lezen.nl (€ 7,50 p.s.).
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Onbedoeld een rolmodel
‘Wie kinderliteratuur schrijft, kiest

‘Dat besef, dat een boek pas een boek is als er een overkant is, als er kinderen zijn

niet alleen voor literatuur, maar ook

die het omarmen, was eigenlijk altijd al sluimerend aanwezig,’ vertelt Van de Vendel.

voor kinderen.’ Dit zei literaire alles-

‘Het ligt direct in het verlengde van de verantwoordelijkheid die ik indertijd naar

kunner Edward van de Vendel ooit in

kinderen toe voelde toen ik nog onderwijzer was. Sinds mijn middelbareschooltijd

een interview in NRC Handelsblad.

had ik een ideaalbeeld van meester zijn op een basisschool. Behalve door mijn

Goedbeschouwd is dit citaat het credo

ouders, die beiden werkten op een basisschool, was dit beeld vooral gevormd door

van zijn schrijverschap.

De gelukkige klas van Theo Thijssen. De onderwijzer uit dat boek zegt aan het eind

DOOR MIRJAM NOORDUIJN

zoiets als: “Het maakt niet uit wat we dit jaar hebben gedaan, als we maar een gelukkige klas zijn geweest.” Dat ik degene ben die ervoor moet zorgen dat kinderen met
een geluksgevoel kunnen terugdenken aan hun schooltijd, daar was ik me heel erg
van bewust.’

‘Ik kies voor het midden’
Door De dagen van de bluegrassliefde (1999) realiseerde Van de Vendel zich ineens
dat je als kinderboekenschrijver een soortgelijke verantwoordelijkheid draagt. Zijn
jeugdroman over Tycho Zeling die tijdens een zomerkamp in Amerika in Oliver Kjelsberg de liefde van zijn leven vindt, riep onverwacht veel reacties op. Van de Vendel:
‘De bluegrassliefde was ontstaan vanuit een soort koorts, bijna letterlijk: ik voelde
een gloed, een enorme gedrevenheid om dat verhaal te schrijven. Die schrijfdrift kwam
volledig uit mijzelf. En toen kwam dus die reactie van buitenaf: ik ontving hartstochtelijke brieven van allerlei jongeren: de een schreef dat hij zijn vriendje voor het eerst
durfde te zeggen wat hij voor hem voelde. Een ander mailde, “Ik heb mijn ouders
eindelijk verteld wie ik ben.” Ik dacht, dat dit kan, dat je een boek kan schrijven dat
zoveel anderen raakt.

INTERVIEW •

Overigens ben ik toen pas fulltime schrijver geworden. In 1996, net na mijn debuut,
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Edward van de Vendel (Leerdam, 1964)

durfde ik die stap nog niet te zetten: ik vond het een egoïstische keuze. [lachend]

debuteerde in 1996 als jongerendichter met

Dan zit ik daar straks in mijn eentje op een zolderkamer alleen maar aan mezelf te

Betrap me, maar ontdekte al snel wat taal

denken, zo vreesde ik. Maar na De bluegrassliefde begreep ik dat ik een balans

nog meer vermag. Na het met een Gouden

moest zoeken tussen mijn persoonlijke schrijverschap – mijn ontwikkeling daarin en

Zoen bekroonde Gijsbrecht (1998) verscheen

hoe daarbij volwassen literaire criteria in te zetten en onderwerpen te kiezen die ik

de ene na de andere titel. Prentenboeken,

belangrijk vind – en mijn publieke schrijverschap: hoe kan je zo schrijven dat het

gedichten, jeugdromans, kinderverhalen,

boek zich opent naar de lezers. Ik kies bewust voor het midden: ik wil geen boeken

non-fictie, liedjes, vertalingen: Van de Vendel

maken die volkomen plat zijn en op basis van marketingstrategieën zijn geschreven.

beheerst alle genres, waarbij hij oog houdt

Dat vind ik cynisch. Maar ik wil ook niet alleen maar boeken schrijven die je alleen

voor zijn doelgroep. Noemenswaardig is zijn

kunt verstaan als je al heel veel leeservaring hebt, die je laagje voor laagje moet

initiatief tot de Slashreeks, de tot jeugd-

afpellen voordat je ze kunt begrijpen.’

romans omgewerkte levensverhalen van

I L L U S T R AT I E

FLOOR DE GOEDE

en met jongeren, die hijzelf aftrapte met

‘Toegankelijk is niet automatisch minder literair’

De gelukvinder (2008). Zijn werk is veelvul-

Van de Vendel vervolgt: ‘In mijn eerste boeken zocht ik vaak naar een zo origineel

dig bekroond. Hij won onder meer twee keer

mogelijke literaire invalshoek. Ik begon dan bijvoorbeeld ergens midden in een dia-

de Woutertje Pieterse Prijs: voor de kinder-

loog en pas later gaf ik aan wie er aan het woord waren. Dat kan voor kinderen best

dichtbundel Superguppie met Fleur van der

ingewikkeld zijn. Ik heb een periode veel schoolbezoeken in Vlaanderen gedaan. Als

Weel (2004), en voor Stem op de okapi met

ik de kinderen vroeg wat hun lievelingsboek was, noemden ze vaak Geronimo Stilton.

Martijn van der Linden (2016). In 2019 ontving

Qua taal zijn die boeken niet fantastisch goed geschreven, en het is jammer dat ze zo

hij de Anna Blaman Prijs voor zijn gehele

commercieel gedreven zijn. Maar ik kan de liefde die kinderen voor die reeks voelen

oeuvre.

niet zo maar wegstrepen. Hoe serieus neem ik ze dan?

Dus ik ben die boeken gaan lezen. En ik begreep hun aantrekkelijkheid: de combinatie van beeld, woorden die worden uitgelicht, grappige weetjes… Door die ervaring,
in combinatie met een project in Utrecht waarbij ik regelmatig taalzwakke scholen
bezocht en merkte hoeveel plezier en blijdschap voorlezen oproept, vroeg ik mij af
hoe ik meer kinderen zou kunnen bereiken. De mooie, literaire kinderboeken komen
vooral terecht bij een geprivilegieerde groep, met de nodige leeservaring. Kon ik niet
op een andere manier schrijven? Een meer toegankelijk verhaal hoeft niet noodzakelijkerwijs minder literair te zijn, zolang je maar helder schrijft.’

‘Kinderen leren het gelukkigst lezen als ze gemotiveerd zijn’
Hoe literair Van de Vendel zelf schrijft en in hoeverre hij rekening houdt met zijn
lezerspubliek hangt af van het genre. Een boek als Oliver (2015) – de voorloper van
De dagen van de bluegrassliefde en het vervolg Ons derde lichaam (2006) –, komt zo
vanuit zijn diepste innerlijk, vertelt hij, dat het wel helemaal moet kloppen: de beelden, de dialogen, de psychologie van de personages. Aan de serie Tijgerlezen ligt dan
weer een meer leesbevorderend ideaal ten grondslag. Van de Vendel: ‘Voor het ontstaan van het idee van de serie moet ik eigenlijk terug naar mijn onderwijzersbaan
en mijn eerste kennismaking met de stapels avi-boekjes toen ik, na enkele jaren les
te hebben gegeven aan de middenbouwgroepen, groep drie kreeg. Heel veel van die
boekjes vond ik enorm saai en geconstrueerd, op enkele deeltjes van Joke van Leeuwen, Ted van Lieshout en Rindert Kromhout na. Die waren zo goed dat ik ze ben gaan
voorlezen. Tot mijn verbazing wilden de kinderen ze daarna zelf nog eens lezen,
ondanks dat ze het verhaal al kenden.

Dat voorval is eigenlijk de basis van Tijgerlezen. Ik dacht, wat nou als we al die fantastische auteurs bij Querido eens vragen om een aansprekend boek te schrijven dat of
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heel grappig, of heel spannend is – want dat zijn voor kinderen toch wel de criteria
die ertoe doen –, boeken die je kan voorlezen en kinderen vervolgens zelf kan laten
lezen. Maar dan niet strikt volgens het avi-systeem: onderzoek wijst uit dat avi lang
niet altijd de beoogde resultaten oplevert. Kinderen leren het snelst en gelukkigst
lezen als ze echt gemotiveerd zijn, als ze uit zichzelf een boek pakken. Querido is
natuurlijk van oudsher een literaire uitgeverij waar het uitgangspunt altijd was, “wij
bepalen niet wat we uitgeven, dat doen de auteurs”. Maar die cultuur was de laatste
jaren wat aan het kantelen, en mijn idee is vol enthousiasme overgenomen.
Er blijkt behoefte aan zo’n reeks: de Tijgerboeken doen het gelukkig goed. Veelzeggend en leuk is dat er in de eerste quarantaineweek van de coronacrisis heel veel
titels zijn verkocht.’

‘Sommige dingen ontstaan toevallig’
Of dit soort door idealisme gedreven initiatieven een rolmodel van Van de Vendel
maakt? [lachend] ‘Een rolmodel? Nee, zo zie ik mezelf niet. Sommige dingen ontstaan
gewoon toevallig,’ zegt hij. ‘De eerste stripgedichten die ik, nu al weer twaalf jaar
geleden, met Floor de Goede heb gemaakt voor de bundel Opa laat zijn tenen zien,
waren aanvankelijk het resultaat van experimenteerdrift. Ik wil verveling bij het
In juni zou de lancering zijn van de eerste

schrijven voorkomen: er moet wel wat te ontdekken blijven. Wat ik erg fijn vind zijn

titels van de Querido-imprint Glow : een boe-

hybride vormen. Zoals je die terugziet in Vosje, het boek dat ik met Marije Tolman

kenreeks voor en over jongeren uit het hele

maakte, of in Stem op de okapi. Dat boek is fictie, non-fictie en poëzie tegelijkertijd,

queerspectrum. Door de coronacrisis is dit

waarbij ook de illustraties van Martijn van der Linden een cruciale rol spelen. Zo was

uitgesteld tot het najaar. Initiatiefnemer

ik ook benieuwd naar het samengaan van een stripverhaal en poëzie. Op verzoek van

Van de Vendel over Glow: ‘Deze serie is echt

Kidsweek heb ik met verschillende illustratoren vier stripgedichten uitgeprobeerd.

ideologisch gedreven. Het discours bij jonge-

De samenwerking met Floor was zo leuk, dat we verder zijn gegaan. Dat mijn poëzie

ren over gender en seksualiteit is de laatste

door de strips laagdrempeliger werd, was een onbedoeld effect.

tien jaar enorm veranderd: dat onderwerp
maakt nu – mede door allerlei beroemde

Voor mij waren de stripgedichten trouwens eveneens een oefening in hoe je humor

rolmodellen – vanzelfsprekend deel uit van

en ernst kunt vermengen. Een lichte verpakking maakt zware onderwerpen draaglijker:

hun zoektocht naar hun identiteit. Het is niet

de serieuze gedichten in Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt [illustra-

toevallig dat Love, Simon van Becky Albertalli

ties van Martijn van der Linden, red.] kunnen daar staan, omdat ze omringd worden

wereldwijd al jaren een bestseller is. Ik vond

door vrolijke gedichten.’

het gek dat er in Nederland nauwelijks van
dit soort boeken verkrijgbaar zijn. Querido

‘Ik word door passie gedreven’

was dat met mij eens en omarmde mijn voor-

Een andere toevalstreffer was ABCyourself: ‘Ik kreeg af en toe mails van jongeren die

stel voor Glow direct. Als eerste verschijnen

mijn boeken kenden en advies vroegen hoe ze zelf moesten schrijven. Dat bracht mij

Gloei, met interviews van mij met jongeren

op het idee om werkelijk getalenteerde jongeren vooruit te helpen door een platform

over dat wat er gloeit in hun leven – en dat

op te richten. Dat is tien jaar geleden van start gegaan en is nu uitgegroeid tot een

moet je ruim interpreteren –, waarbij ik ge-

verhalenblog en literair begeleidingstraject. Per jaar selecteren we zo’n twee, drie

dichten schreef en Floor de Goede portretten

nieuwe schrijftalenten. Het verbaast me elke keer weer hoe gedreven en leuk die

maakte, en Dit is best wel een episch liefdes-

mensen zijn. Een aantal is ondertussen succesvol gedebuteerd: Iduna Paalman,

verhaal van Kacen Callender en Als vuur van

Roelof en Harm Hendrik ten Napel, Pim Lammers… Ik vind dit ontzettend leuk om

Sara Lövestam.’

te doen. Ik heb gewoon veel plezier in het leren kennen van enthousiaste mensen

singeluitgeverijen.nl/querido

en het samenwerken aan mooie dingen. Daar kan ik niet blijer van worden. Wat dat
betreft heb ik geluk gehad en moeten we die projecten van mij niet al te heilig maken.
De keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt, zijn niet gedreven door de gedachte: dit
is goed voor de wereld, al speelt dit wel een beetje een rol. Ik ben christelijk opgevoed
vanuit het motto: gebruik je talenten goed, en dat probeer ik te doen. Maar in eerste
instantie doe ik de dingen vanuit een passie. Als ik dan achteraf merk dat ik met wat
ik schrijf en onderneem veel kinderen en jongeren bereik, geeft dat wel een doel en
rechtvaardiging aan wat ik doe.’ •••

Op safari in je hoofd
BEESTENBENDE − Schrijfster/journaliste Joukje Akveld
bezocht zestig wildparken in Afrika. Haar daar verworven
beestenweetjes verzamelde ze in een speels vormgeven
safarigids, met fraaie foto’s van Ariadne van Zandbergen.
DOOR MIRJAM NOORDUIJN

Een reis naar Afrika zit er vermoedelijk voorlopig niet in,
door de gevolgen van de wereldwijde corona-crisis. Dus
waarom zou je dan nu een safarigids over Afrika lezen?
Akveld weet het wel. Bijvoorbeeld ‘omdat je dol bent op
Een duif die tijdens woi twee-

wilde dieren’, schrijft ze in haar voorwoord van Wat niet

Voor wie wil weten welk dier het

honderd levens wist te redden;

in de safarigids van je ouders staat. Of – en dat is wel-

snelst, of het oudst is, de beste

een beer die zich in woii bij het

licht nog een betere reden – omdat je met een boek ook

springer, of beste duiker is, of

Poolse leger aansloot; een schaap

in je hoofd op reis kan.

het schoonst of het viest, schreef

als de ultieme luchtballon-tester:

Voor een denkbeeldige dierenspeurtocht door de Afrikaan-

Martin Jenkins 50 dieren met een

In Beestachtig beroemd (Lemnis-

se bush is Akveld de perfecte gids: in 2018 vertrok ze op

wereldrecord (Fontaine, 7+).

caat, 9+) verzamelde Ben Lerwill

een vrachtschip naar Kaapstad voor een vijftien maanden

Ieder hoofdstuk licht een dier uit

vijftig verhalen van dappere die-

durende reis door zuidelijk en Oost-Afrika, en verzamelde

dat een prijs krijgt voor zijn unie-

ren die geschiedenis schreven en

een vracht aan bijzondere beestenweetjes. Daarnaast

ke karakteristieken. Tor Freeman

levens veranderden. Sara Walsh

hanteert ze een beeldrijke taal en lichtvoetige schrijfstijl,

voorzag het boek van cartooneske

maakte er tekeningen bij.

waarbij ze je vaak direct aanspreekt. Voordat je het weet

illustraties.

waan je je oog in oog met een luipaard, naast de ‘kreukelreus’ (olifant), leeuw, neushoorn, en ‘grote vriendelijke
grasmaaier’ (buffel) een van de Big Five. Verwacht overigens niet dat dit in ‘het echt’ zo makkelijk gaat: de luipaard,
vertelt Akveld, blinkt uit in het er tegelijk ‘zijn en niet zijn’.
Daarom heb je naast een ‘Goed Getrainde Gids’ ook
‘geduld’ en ‘geluk’ nodig. Behalve dus als je in je hoofd
op safari gaat.
Akveld heeft haar gids bewust niet volgens de wetten

In Zo slapen dieren (Boycott, 6+)

van de natuurwetenschap, maar volgens die van haarzelf

portretteerden Jiří Dvořák en

In Bibi’s doodgewone dierenboek

ingedeeld. Zo vind je tussen de roofdieren, antilopen,

Marie Štumpfová zestien dieren

(Querido, 8+) portretteert Bibi

apen, vogels, reptielen et cetera, terugkerende hoofd-

in tekst en beeld in hun slaap-

Dumon Tak vanuit een oprechte

stukjes die een eigen kleur en icoontje hebben. Bij ‘hoe

gewoonten. Dvořák verpakt de

bewondering en met veel plezier,

overleef ik mijn safari’ staat bijvoorbeeld een Zwitsers

beknopte informatie in poëtische

humor en originele taalvondsten,

zakmes, bij ‘Facebook in de bush’ (over sporen van dieren)

en filosofische observaties.

alledaagse dieren als de muis,

een Facebooklogo, en bij ‘niet de Big Five’ (van de Big

Štumpfová’s prenten, die over

mol, eekhoorn en duif, die alles-

Five afgeleide lijstjes) een 5. Dat alles maakt deze gids

een dubbele bladzijde lopen,

behalve gewoon blijken. Even

tot een heerlijk lees-, blader- en ontdekboek. Safari

tonen het dier in zijn kenmerken-

poëtisch en fantasierijk zijn de

njema! •••
Wat niet in de safarigids van je ouders staat, Joukje Akveld

de slaaphouding. Een mooie

glasplaatillustraties in zwart-wit
van Fleur van der Weel.

en Ariadne van Zandbergen (foto’s). Gottmer, € 16,99 (9+)

vormgeving ook.

WOUTERTJE PIETERSE PRIJS •
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Aangenaam verrast
KINDERBOEKEN BEOORDELEN – Literatuurcriticus en Volkskrant-redacteur Arjan
Peters beleefde zijn eerste jaar als juryvoorzitter van de Woutertje Pieterse Prijs:
‘In zekere zin is de kinder- en jeugdliteratuur volwassener dan de literatuur voor
volwassenen.’
DOOR MIRJAM NOORDUIJN

Waarom wilde je juryvoorzitter van een kinderboekenprijs worden?
‘Ik vind het goed dat je als medewerker literatuur bij een krant van meer dan alleen
je eigen specialisme op de hoogte bent. Ik wil mijn vleugels zo ver mogelijk uitslaan,
mij op de hoogte stellen van de volle breedte van de literatuur, die ook mijn belangstelling weerspiegelt. Om die reden ben ik al van allerlei jury’s van literaire prijzen lid
geweest: variërend van de ANV Debutantenprijs tot de Ida Gerhardt Poëzieprijs. Een
lidmaatschap van de jury van de Woutertje Pieters Prijs ontbrak nog. Toen ik werd
gevraagd juryvoorzitter te worden, heb ik dus meteen ja gezegd. Overigens vind ik
het leuk dat ik hiermee in een kleine traditie van de krant treed. Jan Blokker en Kees

Arjan Peters (1963) studeerde Nederlands en

Fens, twee echte Volkskrant-coryfeeën, hebben eind jaren tachtig en begin jaren negen-

werkt sinds 1989 in de literaire journalistiek.

tig ook het voorzitterschap vervuld: twee mensen die ik al las tijdens mijn middelbare

Eerst voor Vrij Nederland, sinds 1992 voor

school- en studietijd en enorm bewonderde.’

de Volkskrant. Selecties uit zijn recensies en

Wat is de opbrengst tot nu toe?

Langzaam lopen is al verdacht (1999) en

‘Ik vond het een verademing te constateren hoe volwassen de kinder- en jeugd-

Het woord is aan de schrijver (2005). In 2012

literatuur is. Er is een bewustzijn van een literaire traditie – het besef dat er aan de

verscheen Kreten uit een urn, over de rol van

interviews kwamen uit in boekvorm zoals

literatuur die je zelf schrijft al een hele literatuur voorafgaat – die ik bij schrijvers

de huidige criticus. Sinds eind 2019 is hij

voor volwassenen, vooral debutanten, nogal eens mis. Ik heb verwijzingen gezien van

juryvoorzitter van de Woutertje Pieterse Prijs

de Griekse mythologie tot Shakespeare. In Bizar van Sjoerd Kuyper heeft een vroeg

voor beste jeugdboek van het afgelopen jaar,

wereldwijs meisje bijvoorbeeld Hamlet gelezen. Dat literaire spel had ik niet verwacht.

waarbij gelet wordt op zowel taal als vorm-

Daarnaast zijn veel kinderboeken geëngageerd. Kijk naar de genomineerden, hun

geving en illustratie. Onder zijn leiding wer-

boeken staan midden in de wereld. Dat vind ik een bewijs van vitaliteit. IJzerkop speelt

den zes titels genomineerd: Bizar, Sjoerd

zich af in de Napoleontische tijd, maar gaat over gender, een meisje dat worstelt met

Kuyper (Hoogland & Van Klaveren); Brons,

haar seksuele identiteit. Uit Zwerverling, dat wonderlijke getekende verhaal van Peter

Linda Dielemans & Sanne te Loo (Fontaine

van den Ende, maar ook uit Flin en Bizar, spreekt zorg over het klimaat en hoe we met

Uitgevers); Flin of de verloren liefde van een

de natuur omgaan. De poëziebundel Uit elkaar weerspiegelt dan weer het moderne

eenhoorn, Henry Lloyd en Laurens Rawie

gezinsleven.’

(Querido); IJzerkop, Jean-Claude van Rijckeghem (Querido); Uit elkaar, Bette Westera &

Je was aangenaam verrast?

Sylvia Weve (Gottmer). 11 april maakte Peters

‘Dat kan je wel stellen, ja. Sporadisch las ik weleens een kinderboek, van bekende

in het radioprogramma De Taalstaat bekend

namen als Anna Woltz, of Toon Tellegen, maar dat is natuurlijk te weinig om te weten

dat de Woutertje Pieterse Prijs 2020 is toe-

wat er allemaal is, en hoeveel. Zo ben ik blij dat ik Jean-Claude van Rijckeghem heb

gekend aan Uit elkaar.

ontdekt. Dat hij ook scenarioschrijver is verbaast mij niet. Dat zie je terug in de sterke

Informatie en lessuggesties:

dialogen in IJzerkop. De andere nominaties kenmerken zich eveneens door zo’n goede,

woutertjepieterseprijs.nl

ouderwetse manier van vertellen. Wel wil ik opmerken dat kinderboeken lastiger te
beoordelen zijn dan boeken voor volwassenen, vanwege al die verschillende leeftijdscategorieën en genres. Bovendien spelen de illustraties en vormgeving nadrukkelijk
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een rol. Je moet over meer dan alleen de tekst oordelen. Maar verder verschillen de
criteria niet wezenlijk van die van jury’s voor volwassenenboeken. Met de doelgroep
houd ik tenminste geen rekening. Ik heb mij altijd aan categorieën onttrokken. Dat
deed ik al als kind. Toen ik op de basisschool zat, zocht ik met mijn ouders’ bibliotheekpas boeken uit. Kinderen kunnen grote onderwerpen best aan: het is niet zo dat je als
volwassene zo enorm veel wijzer bent.’•••
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BLIKVELD 0–6
Vo o r l e e s f i l m p j e s
Voorlezen is heerlijk, maar samen naar een voorleesfilmpje kijken,
kan ook heel leerzaam en ontspannend zijn. Jeugdbibliotheek.nl
heeft een uitgebreid aanbod. Zo heeft iedereen met een bibliotheekpas toegang tot de filmpjes van De Voorleeshoek. Met je kindje op
schoot, thuis of op het kinderdagverblijf kun je naar een van de
honderden video’s kijken waarin verhalende prentenboeken worden ondersteund door klassieke muziek. Jeugdbibliotheek geeft ook
toegang tot Bereslim, waar je kunt kiezen uit geanimeerde prentenboeken en pedagogisch verantwoorde computerspellen voor peuters en kleuters. Daarnaast biedt de website twintig prachtig geanimeerde voorleesfilmpjes van WePboek, waaronder Nippertje van
Rian Visser en Noëlle Smit en Bang mannetje van Mathilde Stein
en Mies van Hout. Deze filmpjes zijn vrij toegankelijk, ook zonder
bibliotheekaccount. [at]
jeugdbibliotheek.nl

Leespluim
Overdag is hij een krokodil, een sfeervol prentenboek zonder tekst van het Italiaanse duo Giovanna Zoboli en Mariachiara di Griorgio (BBNC uitgevers, 5+),
heeft de Sardes Leespluim van de maand maart gewonnen. Op de tekeningen
zie je hoe mijnheer Krokodil een ‘gewoon’ mensenleven leidt. ’s Ochtends staat
hij op, vertrekt hij met de metro naar zijn werk in de dierentuin, en kleedt hij
zich om voor een duik in het krokodillenbassin. ‘Het verrassende verhaal ontvouwt zich in prachtige grotere en kleinere illustraties met veel grootsteedse
details,’ schrijft de jury. In april werd onderscheiden Er zit een gat in de weg van
Kelly Canby (Clavis, 4+), waarin Charlie op straat een gat vindt en in zijn broekzak stopt. Op zoek naar iemand die het gat wil hebben, maakt hij een rondgang
langs de dierenwinkel, de botenbouwer, de kleermaakster, de tuinman en de
stratenmaker. De Leespluim van de maand mei ging naar Eén voor jou, twee
voor mij van Jörg Mühle (Gottmer, 3+). Beer en Wezel maken ruzie om de laatste paddenstoel, maar komen daar na een flinke ruzie toch weer samen uit. [at]

Lees voort! op afstand
Met de campagne Lees voort! roept de Leescoalitie alle grootouders van Nederland op om hun liefde voor lezen door te geven. De campagne, die op 20 februari
j.l. werd afgetrapt, loopt nog het hele jaar door, maar wordt overschaduwd door
de maatregelen rondom corona. Veel grootouders kunnen hun kleinkinderen juist
nu niet ontmoeten. Gelukkig kan voorlezen ook op afstand. Op leesvoort.nl delen
vijf ambassadeurs hun tips om daar een feestje van te maken. Elk vertellen ze in
een filmpje over hun voorleeservaringen in een persoonlijke boodschap. Janny
van der Heijden stuurt zelfgemaakte luisterversies van prentenboeken naar haar
kleindochters om in contact te blijven. Hans Kazàn leest zijn kleinkinderen vanuit Spanje voor via Skype. Karin Bloemen leest en zingt voor haar vier maanden
oude kleindochter en laat zien dat baby’s dol zijn op contrasten, kleuren en geluiden. Noraly Beyer laadt zichzelf op met boeken, zodat zij veel te vertellen heeft
wanneer ze haar kleinkinderen spreekt. Jack van Gelder leest dezelfde boeken
als zijn (al wat oudere) kleinkinderen en bespreekt die vervolgens via Skype of
in een telefoongesprek. [at]
leesvoort.nl
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Studio C x Thé Tjong-Khing
Vanwege de museumsluiting is de opening van de tentoonstelling Studio C x Thé
Tjong-Khing – Over spannende sprookjes en kattenkwaad in Museum Kranenburgh
doorgeschoven naar het najaar. Vanaf 1 september zal in Bergen een selectie te zien
zijn uit Thé’s illustraties van de afgelopen tien jaar. ‘Thé houdt van spanning en dreiging in een verhaal,’ schrijven de samenstellers. ‘Met de woest waaiende bomen en
dreigende luchten in zijn landschappen maakt hij naderende rampspoed voelbaar.
Tegelijkertijd kruidt hij zijn beeldverhalen met humor en maakt hij het enge grappig.
Hij put inspiratie uit zijn directe leefomgeving, maar ook uit het omvangrijke knipselarchief dat hij heeft aangelegd. […] De beeldende kunst vormt een belangrijke
bron: van de bizarre wezens uit de schilderijen van Hiëronymus Bosch tot en met de
weelderige patronen in het werk van Henri Matisse: Thé laat ze op zijn schetspapier
tot leven komen.’ In Studio C, het educatieve atelier van het museum, komt een creatief programma waarin kinderen onder meer kunnen verder tekenen aan illustraties
van Thé Tjong-Khing. [at]
kranenburgh.nl

Goed getekend
• Waar mijn vrienden wonen van Cláudio Thebas en Violeta Lópiz is een geraffineerd kijkboek, waarin een jongen vertelt over de mensen uit de buurt. Wie goed
speurt, ontdekt de personages uit zijn verhalen piepklein op de tekeningen (Tip
Toe Print, 5+).
• Het kleurrijke Dierenstad van de Spaanse prentenboekmaker Joan Negrescolor
heeft iets buitenwerelds. Het verhaal speelt zich af in een nieuwe werkelijkheid:
een verlaten stad die is overgenomen door dieren (Boycott Books, 5+).
• De verhuisdieren van Pieter van den Heuvel kun je uitklappen tot een vier meter
lange verhuisstoet. Allerlei dieren komen langs met hun lievelingsspullen: neushoorn draagt een auto op zijn hoofd, wolf een schaap plus kookpot en kameel zijn
studieboeken (Gottmer, 3+).
• Heertje en meneertje bouwen elk aan hun eigen huis, Heertje hoog boven
de wolken en Meneertje diep onder de grond. Elke dag rond schafttijd komen ze
elkaar tegen in de bouwkeet. Een grappig verhaal van Erik van Os en Elle van Lieshout met verrassende tekeningen van Jan van Lierde (Rubinstein, 4+). [at]

#ikleesthuis
Menig boekenkast is in de afgelopen weken opgeruimd. Welke boeken
hebben ouders en kinderen (her)ontdekt?
Orlando (5) en zijn zus Valentina (7) kregen twee dozen vol kinderboeken
cadeau van een buurvrouw, die de luwe coronatijd had aangegrepen om
haar boekenkast uit te mesten en inmiddels twee grote kinderen heeft.
Zo kwamen Valentina en Orlando aan hun nieuwe favoriet: Foeksia de
miniheks, geschreven door Paul van Loon. ‘Die is ook van Dolfje Weerwolfje,’ weet Valentina, ‘Ik herken hem op het plaatje. Maar Foeksia de
miniheks is veel grappiger!’ ‘Ja echt!’ vindt ook Orlando, en hij zingt zo

stuk ‘Jarig!’. Valentina kan ook een paar zinnen uit haar hoofd citeren:
‘“Kwarkie, waar ga je heen?” roept juf Minuul. “Ik moet je nog een dikke smakkerd geven!”’ Ze legt uit: ‘Juf Minuul is verliefd op de vader van
Foeksia, dat is een tovenaar die Kwark heet.’ Wat hun lievelingshoofdstuk is, weten ze niet. Of toch: ‘Alle! Het hele boek is superleuk.’ [eg]
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sen in het Heksenbos,’ zoals Foeksia’s klasgenoten doen in het hoofd-

FERNANDO NOCCO

vals mogelijk: ‘Lang zal ze heksen. Lang zal ze heksen. Lang zal ze hek-

FANTASIE IS GRENZELOOS
NET ECHT, MONSTERS EN MISVER-

Wie goed kijkt naar de covertekening van Fred en de rare vogel, het nieuwe boek van

STANDEN – In een prentenboek kan

Pépé Smit, ziet iets geks. Inderdaad: die vreemde pestvogel in de boom poept zomaar

alles. Er woont een pluizig beest onder

op Fred het hert. Dat is stout en best wel smerig, maar er is nóg iets raars aan de hand.

je bed, een hert krijgt handen, je wordt

Fred is een hert met handen. Hoe dat zit, lees je in het eerste prentenboek Fred het

belaagd door de monsterpolitie of een

(heel erg eigenwijze) hert uit 2013, dat nu als miniboekje is verschenen. Daarin ver-

telboek blijkt een spannende thriller.

ruilt hert Fred zijn bos voor de stad en kijkt hij zijn ogen uit in de mensenwereld. Liever

Talentvolle schrijvers en illustratoren
die de verbeelding aanspreken,
maken van voorlezen een

heeft hij ook handen in plaats van poten en, omdat in verhalen alles kan, krijgt hij
zijn zin. Als de tekenaar met een gummetje zijn handen weer wil weggummen, roept
Fred: ‘Stop!!!’

onvergetelijk avontuur.
DOOR ANNEMARIE TERHELL

Hert en kleuter tegelijk
Zo’n personage dat de regie neemt over zichzelf en het boek is zowel grappig als
ontregelend. Smit heeft een ijzersterk gevoel voor humor en vindt het heerlijk om te
spelen met verhaalconventies. Haar Fred gaat het gesprek aan met de tekenaar om de
boel naar zijn hand te zetten. Fred is hert, maar daarnaast op en top kleuter. Nonchalant springt hij van de hak op de tak. Krijgt hij zijn zin niet, dan slaat hij zijn handen
voor zijn ogen en doet hij niet meer mee. Is hij moe van het avonturen beleven, dan
stopt hij zijn duim in zijn mond. Want dat kan ineens, als je een hert met handen bent.

Gevangenis
Tjibbe Veldkamp, koning van de kinderlogica, speelt eenzelfde spelletje in Maar eerst
ving ik een monster. Voor het slapengaan voert de verteller een gesprekje met de
hoofdpersoon, een jongen in pyjama. Het verhaal is uit, het joch moet gaan slapen.
‘Ja, maar eerst ving ik een monster,’ probeert hij tijd te rekken. Tekenaar Kees de Boer
komt hem tegemoet en vooruit, hij tekent een monster. Het worden er meer, en ze
buitelen met zovelen over de pagina’s dat het jongetje ze moet vastsjorren aan de
schoorsteen. Maar dan verschijnen er vliegende soldaten met schietdingen en ontspoort de zaak. Ze roepen: ‘Monsters vangen is óns werk. Als jij nog één monster
vangt, stoppen we jou in de gevangenis.’

NIEUWE PRENTENBOEKEN •

Goudgele manen
Meegaan in de fantasie van kleine kinderen die nog niet zo’n sterk onderscheid maken
tussen de werkelijke en de verzonnen wereld, is ook het uitgangspunt van Marta & ik
van het Duitse duo It’s Raining Elephants. Aan het woord is een leeuw, nog voordat
hij getekend gaat worden. Marta, een kleine felle donder met rood haar, is verwoed
bezig met potlood en kwasten. Op de muur schildert ze goudgele manen, twee sprekende ogen en voilà, daar is de verteller. Hij stapt prompt uit de tekening, zomaar de
kamer in. Marta ziet het niet, die is alweer bezig met nieuwe projecten en stoeit met
de keukenmixer. Het wordt een gezellige bende, waarvan de leeuw met volle teugen
geniet. De nonchalante tekeningen zien eruit alsof er een kinderhand aan te pas is
gekomen, met veel gekras en verfspatten.

Onverschrikkelijk
Ook Monsta, een Muppet-achtige gestipte pluizenbol, die onder het bed woont van
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zijn ‘kint’, wordt niet gezien. Het wollige beest schrijft daarom een zielig afscheidsbriefje. Hij loopt weg omdat hij schrik wil aanjagen, maar dat lukt niet. Uit de tekeningen blijkt hoe Monsta zijn best doet, maar dat zijn aanwezigheid geheel aan het
kind is voorbijgegaan. ‘Je bent onverschrikkelijk,’ klaagt Monsta. De charme van dit
grappige voorleesboek zit hem grotendeels in de tekeningen van Mateo Dineen, die
oorspronkelijk uit San Francisco komt, maar al geruime tijd in Berlijn woont, waar hij
in zijn galerie Skallywag zijn monsters aan de man brengt. Zijn tekeningen hebben
iets zachts en Sesamstraat-achtigs, maar zijn tegelijk mysterieus en authentiek. Ze
roepen een heel eigen universum op, waarin de monsters als vanzelfsprekend thuishoren.

Lachspieren
Verkeerde verwachtingen leiden wel vaker tot misverstanden. Biggie uit Luister naar
mijn trompet is supertrots op zijn trompet en speelt erop. Olifant Olaf kan het niet
aanhoren. Ze zijn beste vrienden, dus moet hij toch de waarheid zeggen: ‘Je trompet
maakt veel geluid en hij glimt en je houdt hem goed vast – Maar… dat was geen muziek.
Sorry.’ ‘Olaf, dat was geen muziek, maar olifants,’ zegt Biggie verbaasd. ‘Ik probeer
net zo te klinken als jij.’ Met zijn cartooneske tekeningen werkt de Amerikaanse animator, schrijver en stemacteur Mo Willems als altijd op de lachspieren. Zijn boeken
zijn populair in de VS. Op YouTube kun je filmpjes zien waarop hij zijn karakters tekent.

2 sluwe ogen
De Britse Kate Read weet hoe je met simpele middelen een dramatisch effect kunt
bereiken. Haar Eén vos is een ‘telboek-thriller’, een supereenvoudig verhaal waarin
met elke bladzijde de spanning stijgt. Het begint met een opgerold vosje, dat lief ligt
te slapen. Maar 1 vos worden 2 sluwe ogen, en als die 3 dikke kippen in de smiezen
krijgt, sluipt hij er op 4 zachte poten naartoe. Je begrijpt: dat eindigt in chaos met
9 vliegende veren en 10 blinkende tanden, maar Read geeft haar telboek een onverwachte draai. Het beeld is prachtig: met een mix van collage, drukwerk en illustratie
krijgt de vos een gelaagde diepte. Een heerlijk boek, waarbij je als kind kunt genieten
van een spannende buitenwereld, veilig op schoot. •••
Fred en de rare vogel, Pépé Smit. De Harmonie, € 14,90 (5+)

Maar eerst ving ik een monster, Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer. Lemniscaat, € 14,95 (4+)
Marta & ik, It’s Raining Elephants. Boycott, € 22,95 (5+)

Monsta, Mateo Dineen & Dita Zipfel. De Vier Windstreken, € 14,95 (4+)

Luister naar mijn trompet (Tijgerlezen), Mo Willems. Querido, € 13,99 (4+)
Eén vos. Een telboek-thriller, Kate Read. Lemniscaat, € 14,95 (2+)
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BLIKVELD 6–12
Muggemietje
Ted van Lieshout won vorig jaar een Boekensleutel met Ze gaan er met je neus vandoor
en komt nu opnieuw met een boek waarin vormgeving en poëzie een verbond aangaan. In De gemene moord op Muggemietje doen niet alleen de letters mee in het verhaal, maar ook het boek zelf. Het begint allemaal met een ongelukje: de volgezogen
Muggemietje komt tussen twee bladzijden te zitten. Dat geeft bloedspetters. Wie heeft
dat op zijn geweten? De kinderen wijzen naar het boek, maar dat komt in protest. Zo
ontstaat er een strijd tussen de kinderen, de letters en het boek die wordt uitgevochten op verkreukelde en aan repen gesneden pagina’s. Met luchtig, aansprekend rijm is
De gemene moord op Muggemietje een ode aan het werk van Annie M.G. Schmidt.
‘Kijk, wie vliegt daar in een rondje? / Muggemietje zonder mondje. / Muggemietje heeft
een rietje / en dat steekt ze, als ze dorst heeft, / in je arm of in je knietje. […]’ Dat kan
niet goed aflopen, natuurlijk. De spin Sebastiaan indachtig weet je bij dit eerste vers
al: daar wordt straks een moord gepleegd. [at]
De gemene moord op Muggemietje, Ted van Lieshout. Leopold, € 15,99 (9+)

Jong talent
De Vlaamse Leon Bullens (tien jaar) debuteerde dit voorjaar als kinderboekenillustrator. Samen met schrijfster Eef Rombout maakte hij Graaf Itti.
Leon: ‘Eef Rombout heb ik ontmoet tijdens een boekenmarkt. We raakten aan de praat
en hielden daarna contact. Ik maakte tekeningen voor haar en stuurde die op, dat vond
ze superleuk. Toen heeft ze een verhaal bedacht dat ik kon illustreren. Eerst heb ik geoefend op kladpapier. Daarna heb ik de twaalf tekeningen gemaakt, dat was veel werk.
We hebben ze ingescand en mijn vader heeft ze op de computer ingekleurd. Het verhaal
is grappig. Het gaat over Itti, een gewone jongen die veel van graffiti houdt. Als de
schatkist van het koninkrijk leeg is, bedenkt hij een manier om die weer te vullen. Door
het hele paleis te versieren met verf, komen de mensen overal vandaan om ernaar te
kijken. Het land is gered. Itti wil anoniem blijven, daarom heb ik hem getekend met een

te artiest heet Bué the Warrior, hij tekent mannetjes en dieren met gekke ogen.’ [at]

KOEN KEPPENS

Graaf Itti, Eef Rombaut & Leon Bullens (ill.). Van Halewijck, € 15,- (6+)
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masker op. Hij wil zijn gezicht niet laten zien, want graffiti spuiten is verboden. Hier in
Gent hebben we ook een graffittistraatje, dat is helemaal ondergespoten. Mijn favorie-

Een boek vol ei
Zilveren-Penseelwinnaar Karst-Janneke Rogaar schreef een boek dat helderheid
schept in een probleem waarover veel kinderen hun hoofd breken: wanneer gebruik je een korte ei en wanneer een lange ij? In Keizer ei gaan de vrienden Heid
en Teit uit varen en stranden met hun zeilboot op het eiland van de onfeilbare keizer Ei. Ze beleven er een avontuur waarin vrijwel alle Nederlandse woorden voorkomen die je met een korte ei schrijft. Keizer ei heeft een persoonlijke geschiedenis, vertelt Rogaar: ‘Als kind had ik veel moeite met spelling. Gelukkig had ik een
leuke juf die allerlei manieren verzon om woorden te kunnen onthouden. Zo liet ze
mij noch, toch en zich zo mooi mogelijk op één papier schrijven, zodat ik de spelling nooit meer zou vergeten. Ook vertelde ze een verhaaltje waarin een paleis,
een lakei en een fontein voorkwamen, met de bedoeling dat ik deze korte-ei woorden dan makkelijker kon onthouden. Dat hielp.’ Nu Rogaar zelf kinderen heeft die
spelling net zo lastig vinden, ontstond het idee om een rijk geïllustreerd boek te
maken rond korte-ei woorden. Rogaar: ‘Ik weet dat het voor mijzelf en veel anderen makkelijker is om iets te onthouden als er ook beeld bij is.’ [at]
Keizer ei, Karst-Janneke Rogaar. Kluitman, € 14,99 (6+)
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Spoken
Dat de Amerikaanse striptekenaar Raina Telgemeier expressief is, bewees ze al in Smile
(2013), een autobiografisch verhaal waarin ze verslag doet van jeugdfrustraties door
haar buitenboordbeugel. In Spoken koos ze als inspiratie haar nichtje, dat op haar
dertiende overleed aan kanker. Spoken gaat over twee zussen die verhuizen naar
Bahía de la Luna aan de Noord-Californische kust. Maya, de jongste, heeft taaislijmziekte en haar ouders hopen dat ze door de verandering van klimaat meer kan genieten van het leven. Tot Kate’s grote ongenoegen wemelt het in het mistige dorp van de
geesten. Terwijl de bewoners uitkijken naar de jaarlijkse Dag van de Doden, trekt zij
zich steeds meer terug. Maya vindt het juist prachtig en verzoent zich met een leven
na de dood, Kate wil haar zus beschermen. Raina Telgemeier tekent die worsteling
sfeervol en toegankelijk en leverde met Spoken een opvallend lichte graphic novel af
over een ingewikkeld thema. [at]
Spoken, Raina Telgemeier, vertaling Marjon Hoffman. Condor, € 15,99 (11+)

Boekenzoeker helpt je kiezen
Half februari lanceerde het Vlaamse broertje van Stichting Lezen, Iedereen Leest,
de volledig vernieuwde Boekenzoeker. De opzet van de website blijft hetzelfde:
kinderen en jongeren helpen in hun zoektocht naar een boek dat aansluit bij hun
interesses. In plaats van vier verschillende homepagina's per leeftijdsgroep, is er
nu één site voor iedereen tussen nul en achttien. Middels vijf te combineren
zoekcriteria – leeftijd, soort boek, thema, dikte, en extra (zoals verfilmde boeken
of klassiekers) – geeft de Boekenzoeker tips op maat. Om je keuze te vergemakkelijken kan je alvast fragmenten uit de geselecteerde boeken lezen en/of beluisteren. Ook biedt de site mogelijkheden om je eigen favorietenlijstje samen te
stellen en je bevindingen van het boek met anderen te delen via sociale media,
door een score te geven, of commentaar te posten. Tot slot, bij ieder boek vermeldt de Boekenzoeker vergelijkbare leestips. Illustrator Eleni Debo verzorgde
het beeld. Voor de ontwikkeling van de Boekenzoeker werkte Iedereen Leest met
Eps en Kaas. Huisvormgever Kris Demey zorgde voor de vorm. [mn]
boekenzoeker.org

Huisarrest
Tijdens de lockdown kwamen De Schoolschrijver en de online Jeugdbibliotheek met een bijzonder initiatief: Huisarrest, een serie van tien verhalen,
geschreven door tien Schoolschrijvers over een groep kinderen die allemaal aan hetzelfde plein wonen. Vanwege het virus mogen ze niet naar
school en dus zitten ze thuis. Door het open raam vertellen ze elkaar verhalen, waarin fantasie en werkelijkheid elkaar kruisen. ‘Ons plein is als
een theater met allemaal van die hokjes en balkonnetjes,’ vertelt Lars, de
hoofdpersoon van Simon van der Geest. Als rode draad komen steeds dezelfde personages terug, zoals mevrouw Citroen van de ijssalon, die ziek
op bed ligt. De Schoolschrijvers Maren Stoffels, Anna van Praag, Pieter
Koolwijk, Marcel van Driel, Janny van der Molen, Pim Lammers, Sanne
Rooseboom, Simon van der Geest, Enne Koens en Abdelkader Benali lezen
hun verhaal zelf voor. Na elk filmpje delen zij elk een leestip; een klassieker
die voor bibliotheekleden gratis te downloaden is. Huisarrest is te vinden
in de Voorleesbibliotheek van de Jeugdbibliotheek en op de website van
De Schoolschrijver en is al ruim 24.000 keer bekeken. [at]

Manon Sikkel en Abdelkader Benali openen het Schoolschrijver-seizoen 2019-2020 op een basisschool in Den Haag.

‘KINDEREN ZIEN JE ALS EEN FILMSTER’
STERKER DOOR TAAL – Een schrijvers-

Abdelkader Benali herinnert zich nog goed het moment waarop hij zelf voor het eerst

bezoek kan een enorme impuls geven

een schrijver ontmoette. ‘Ik was een jaar of elf, denk ik, en ik had een pasje van de

aan het leesplezier van leerlingen.

bibliotheek op de Noorderhavenkade in Rotterdam. Daar hing een poster met de aan-

Abdelkader Benali, ambassadeur van

kondiging dat een Surinaamse schrijfster, van wie ik een boek had gelezen, naar de

De Schoolschrijver, en kinderboeken-

bibliotheek zou komen. Ik zag dat en dacht: daar móét ik naartoe. Het was echt een

ambassadeur Manon Sikkel, weten hoe

topavond. Voor het eerst had ik een echte schrijver gezien! Later kwam ik veel over

de vonk op een klas kan overslaan.

de vloer bij kinderboekwinkel Trammelant in Rotterdam. Mijn vader had een slagerij

Sikkel: ‘De herinnering eraan kan jaren

op de West Kruiskade, daarvandaan liep ik binnendoor naar de Nieuwe Binnenweg.

doorlopen. Het komt terecht in het dna

Marian Dijksman, de eigenaar, nodigde vaak schrijvers uit in haar winkel: Anke de

van de school.’

Vries, Dolf Verroen, Karel Eykman. Ik herinner me nog heel goed dat Midas Dekkers

DOOR ANNEMARIE TERHELL

daar kwam en hoe ik mijn boek door hem heb laten signeren.’

Filmster
Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel ziet vrijwel dagelijks wat een schrijver bij
kinderen kan losmaken. In het gewone leven – voor het coronavirus kwam – bezocht
ze drie tot vier keer per week een school. ‘Als kinderen horen dat jij al die boeken hebt
geschreven, zien ze je als een filmster. Soms vragen ze om een handtekening op hun
hand en zeggen ze: die hand ga ik nu nooit meer wassen! Ik ontmoet ook leerkrachten die vol trots vertellen: zes jaar geleden hadden we Jacques Vriens in de klas! Of:
twee jaar geleden was Vivian den Hollander bij onze kleuters! De herinnering aan zo’n
schrijversbezoek komt terecht in het dna van een school. Je hebt even een ster in je
klas gehad.’

Flow
Dat een schrijversbezoek leesplezier stimuleert en leesbevorderend werkt, daarvan is
ze overtuigd. Sikkel: ‘Van leerkrachten krijg ik vaak terug dat kinderen na mijn bezoek
aan het lezen slaan. Het heeft dan echt een effect gehad.’ Natuurlijk, er moet een klik
zijn tussen de schrijver en zijn publiek. Die komt het beste tot stand wanneer de match
klopt. De Schrijverscentrale is daarin gespecialiseerd. Jaarlijks bemiddelt zij bij duizen-
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den schrijversbezoeken in scholen, bibliotheken en boekhandels. ‘Elk schoolbezoek

De Schoolschrijver

is uniek,’ zegt Sikkel. ‘Ik doe het nooit op de automatische piloot, elke klas is weer

De Schoolschrijver heeft verschillende pro-

anders. Ik vertel niet alleen, ik maak ook samen met de kinderen een verhaal. Je komt

gramma’s voor bassischolen die verdieping

met de kinderen in een flow, krijgt weer even dat gevoel dat je vroeger als achtjarige

willen bereiken met lezen en schrijven. De

had wanneer je met je poppenhuis of Playmobil zat te spelen.’

Schoolschrijver-maand biedt vier interactieve

F OTO

C H R I S VA N H O U T S

lessen van een uur met een Schoolschrijver

Schoolschrijver

via het digibord; les vier kan door een School-

De verbeelding prikkelen, aandacht geven, kinderen aanmoedigen om te luisteren

schrijver in de klas worden gegeven. Het half-

en vertellen, om zelf te gaan schrijven – dat is wat een schrijver kan doen. Sikkel en

jaarprogramma is specifiek voor scholen met

Benali zijn beiden verbonden aan De Schoolschrijver, die schrijvers voor langere tijd

een hoog percentage kinderen met een taal-

aan basisscholen koppelt. De intensieve halfjaarprogramma’s worden ingezet op

achterstand. Verder geven Schoolschrijvers

scholen waar veel kinderen komen uit laagtaalvaardige gezinnen. Sikkel is verbonden

vanuit de Academie trainingen aan leerkrach-

aan een school in de Schilderswijk in Den Haag. ‘Je leert de kinderen in zo’n lang

ten en leesprofessionals zoals bibliotheken.

traject beter kennen en kunt veel meer met taalonderwijs doen.’ Benali is zelf geen

De Schoolschrijver hoopt dit jaar 125.000

Schoolschrijver, maar is wel ambassadeur van de organisatie: ‘Ik heb De School-

kinderen te bereiken.

schrijver als organisatie in tien jaar tijd zien groeien en zie wat het met kinderen doet.

deschoolschrijver.nl

Als schrijver kun je op basis van de bewondering en liefde een proces met ze ingaan,
waar een meester of juf niet aan toekomt.’

De Schrijverscentrale

Ta a l k a p i t a a l

bij schrijversbezoeken in Nederland. Jaarlijks

Een Schoolschrijver helpt om taalkapitaal naar boven te brengen, weet Benali. Belang-

vinden er zo’n 5.000 schrijversbezoeken

rijk is dat je niet alleen de kinderen meeneemt, maar ook de ouders. Die moeten wor-

plaats in bibliotheken, scholen, boekhandels

De Schrijverscentrale adviseert en bemiddelt

den aangesproken op het belang van taalontwikkeling van hun kind. ‘Ouderbetrokken-

en op festivals. De Schrijverscentrale biedt

heid is lang niet altijd vanzelfsprekend. Als ik zie wat ik in de coronatijd allemaal heb

ook diverse themaprogramma’s aan. Zo is er

moeten doen en uitprinten voor mijn dochter. Ik woon in Amsterdam Nieuw-West en

voor het herdenkingsjaar 2020 een tournee

hoef maar uit het raam te kijken om al die huishoudens te zien waar dat niet gebeurt,

van 75 schrijvers gepland, die door Neder-

omdat ouders geen tijd hebben, of simpelweg geen printer. Zonder betrokken ouders

land trekt om verhalen over vrijheid te delen.

kan het onderwijs voor kinderen als een straf voelen. Je kunt niet meedoen.’

Deze schrijvers zijn met korting te boeken tot

Urgentie

Jongeren is er de Literatour: een tournee van

1 november. Tijdens de Boekenweek voor

Dat laaggeletterdheid nu zo hoog op de agenda staat, vindt Benali winst. ‘Stiekem

23 schrijvers die langs middelbare scholen

vind ik het niet zo erg dat uit het pisa-onderzoek blijkt dat Nederlandse leerlingen

reizen. In hoeverre e.e.a. dit jaar kan

steeds slechter scoren op leesvaardigheid. Het is geen verrassing, wij zien dat al jaren-

doorgaan vanwege de coronacrisis, is nog

lang gebeuren. Nu blijkt het ook uit de cijfers. Weet je, twintig jaar geleden was laag-

onbekend. Houd de website in de gaten voor

geletterdheid echt een specialistenthema. Dan kwam je op een conferentie en zaten

eventuele alternatieve vormen.

er een paar neerlandici, een paar bibliothecarissen en docenten van wat je toen een

deschrijverscentrale.nl

‘zwarte school’ noemde. Dat was het! Wat een ontwikkeling heeft het doorgemaakt!
De urgentie is zo enorm gegroeid. Ergens keert de wal het schip. Nu beseffen we als

In 2018 verscheen bij Stichting Lezen het

samenleving wat we ermee op het spel zetten dat er zoveel taalarmoede en kansen-

onderzoeksrapport Dichter bij de schrijver,

ongelijkheid is.’

dichter bij lezen. De opbrengsten van
schrijversbezoeken in primair en voortgezet

Autonomie

onderwijs. Het rapport is online te raadplegen

Het goede nieuws is: interventies helpen. Benali: ‘Als ik zie met hoeveel liefde die

op de website van De Schrijverscentrale en

Schoolschrijvers worden omarmd, hoe kinderen door de projecten die worden aange-

de website van Stichting Lezen.

boden een fundament krijgen waar ze de rest van hun leven op voort kunnen bouwen;
dat is echt heel waardevol. Door verhalen te vertellen, door te luisteren en kinderen
zelf te laten praten en schrijven, neemt een schrijver een deel van hun angst weg en
zet er iets voor in de plaats. Narratieve wendbaarheid, noem ik dat. Het geeft ze zelfvertrouwen. Het geeft ze macht over taal, en dat is niet te onderschatten. Je wordt er
sterker van, gaat er steviger door staan. Soms zie ik die leerlingen na een halfjaar
terug en herken je ze haast niet meer. Staan ze daar trots als een pauw hun werkje te
presenteren. Dan weet je: dit nemen ze de rest van hun leven mee. Het is De Schoolschrijver gelukt om ze hun autonomie te geven.’ •••
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Nederlandstalige
parels over de grens
Querido in Amerika
Tijdens de Bologna Children’s Book Fair vorig jaar april
kondigden de Amerikaanse uitgever Arthur A. Levine en het
Nederlandse Querido Kind aan de krachten te gaan bundelen
voor de Amerikaanse markt. Hun missie: stem geven aan
authentieke, getalenteerde en zo divers mogelijke auteurs/
kunstenaars die boeken maken die ware leesliefde kunnen
aanwakkeren bij jonge mensen, en hen bovendien kunnen
helpen de plek in de wereld te herkennen die hen, en anderen, toekomt. Levine Querido heet het onafhankelijke uitArthur A. Levine

geefhuis in New York, dat twee fondslijnen voert: Arthur A.
Levine voor oorspronkelijk Engelstalig werk; en Em. Querido, dat behalve Nederlandse kinderboeken van uitgeverij
Querido ook kwalitatieve jeugdboeken uit de rest van de
wereld publiceert. Nederlandse parels die er in elk geval

Nederlandse nominatie

gaan verschijnen zijn: Zwerveling/The Wanderer, Peter

International Booker Prize

van den Ende; Vosje/ Little Fox, Edward van de Vendel en

The Discomfort of Evening, de

Marije Tolman (ill.); De blauwe vleugels/The Blue Wings

Engelse vertaling door Michele

en Groter dan een droom/Bigger Than a Dream, Jef Aerts;

Hutchison van Marieke Lucas

De dagen van de Bluegrassliefde/The Days of Bluegrasslove,
Emanuel Querido

Rijnevelds debuutroman De avond

Edward van de Vendel; IJzerkop/Ironhead, Jean-Claude van

is ongemak (2018, vertaalrechten

Rijckeghem; en Olle wist zeker dat hij geen bril nodig had/

verkocht aan vijftien landen), over

What Ollie Saw, Joukje Akveld en Sieb Posthuma (ill.).

de dood van een kind in een gere-

levinequerido.com

formeerd gezin, is genomineerd
voor de International Booker Prize.
Alleen Harry Mulisch en Tommy

S t e r re n s t a t u s T h o m a s O l d e H e u v e l t

Wieringa haalden eerder de long-

De Nederlandse Stephen King, wordt Thomas Olde Heuvelt

list, Rijneveld is de eerste Neder-

wel genoemd. Hex, zijn eigentijdse horrorpil over een heks

lander die doordringt tot de short-

die een dorp terroriseert, waarmee Olde Heuvelt in 2016 in-

list. De winnaar wordt deze zomer

ternationaal doorbrak en waarvan in dertig landen hon-

bekendgemaakt en ontvangt vijf-

derdduizenden exemplaren over de toonbank gingen, wordt

tigduizend pond, te verdelen tus-

bewerkt tot een Amerikaanse tv-serie (door Gary Dauber-

sen schrijver en vertaler. De prijs

man, die ook tekende voor het filmscenario van Kings hor-

wordt jaarlijks toegekend aan een

rorhit It). De Amerikaanse vertaalrechten voor opvolger

vertaalde roman die verschijnt in

Echo (2019), over obsessie, liefde en de verwoestende kracht van de natuur, en een nog

het Verenigd Koninkrijk of Ierland

te voltooien nieuwe titel, zijn verkocht voor een megabedrag van enkele tonnen. De aan-

en wil daarmee kwaliteitsfictie van

koop moet volgens de Amerikaanse uitgever ‘Olde Heuvelts groeiende sterrenstatus

over de hele wereld in het Engels

onderstrepen en de plaats verstevigen die hij verdient aan de top van de Noord-Ameri-

taalgebied stimuleren.

kaanse spanningscanon’. De vertaalrechten van Echo en het boek daarna zijn ook

thebookerprizes.com

gekocht door grote uitgeverijen in Duitsland, Groot-Brittannië en Australië. Een uitgebreide promotietour staat dan ook op stapel. Bij Hex leidde dat volgens Olde Heuvelt
tot bijzondere taferelen: ‘Ik weet nog goed dat ik in Brazilië zelfs mensen tegenkwam
die tatoeages op hun lijf hadden van de heks uit het boek.’
oldeheuvelt.com
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INTERNATIONAAL SUCCES – Ook in het buitenland worden
oorspronkelijk Nederlandstalige jeugd- en jongerenboeken
hooglijk gewaardeerd. Een aantal actuele voorbeelden.

BEELD

A K J / I R I S A N E M O N E PAU L

DOOR EVA GERRITS

Brief voor de koning: van
d u re p i l t o t N e t f l i x - s e r i e

Nederlandse nominaties voor Britse

E n n e Ko e n s g e n o m i n e e rd

De Netflixserie The Letter for

prijzen

v o o r p re s t i g i e u z e D u i t s e

the King is een feit en daarmee is

Met Lampje (2017), haar sprookjesachtige

prijs

De brief voor de koning van Tonke

avonturenverhaal vol zeemeerminnen,

‘Een van de sterktes van Enne Koens’

Dragt, de spannende ridderjeugd-

piraten en hoogtij, waarin kinderen die

werk is dat ze zware onderwerpen

roman over volwassen worden waar

thuis niet kind kunnen zijn, uiteindelijk

niet schuwt en gedurfde keuzes

zovelen zich nog steeds in herkennen,

hun zorgeloze zelf vinden, sleepte Annet

maakt. Haar hoofdpersonen hebben

het eerste Nederlandse boek dat

Schaap de Nienke van Hichtum prijs, de

stuk voor stuk een sterke wil en vin-

voor de streaming-gigant is verfilmd.

Woutertje Pieterse Prijs, de Gouden Grif-

den altijd een uitweg uit de penibele

In 1962 verzuchtte de uitgever voor

fel en de Vlaamse Boekenleeuw in de

situatie waarin ze zich bevinden.

verschijnen nog dat het boek wel

wacht. En de zegetocht voert over de

Zonder uitzondering zijn ze zelfred-

negen gulden zou moeten kosten

grens: vertalingen zijn verschenen in vijf

zaam, en bewijzen ze dat verbeel-

vanwege de omvang en illustraties

landen, zes nieuwe vertalingen zijn aan-

dingskracht veel kan oplossen,’

(die Dragt dan ook van kleur moest

staande. Kers op de taart: de Engelse

aldus het juryrapport van het

omwerken tot zwart-wit); in 2004

vertaling Lampie and the Children of the

Charlotte Köhler Stipendium voor

werd het bekroond met de Griffel der

Sea, van de hand van Michele Hutchison

beginnende schrijvers in 2017. En

Griffels en inmiddels is De brief voor

(winnaar Vondel Translation Prize 2020),

nu is Koens voorlaatste boek Ik ben

de koning uitgegroeid tot het meest

is genomineerd voor de Britse Carnegie

Vincent en ik ben niet bang (2017),

succesvolle jeugdboek van Neder-

Medal, waarmee voor het eerst een oor-

over een jongen die gepest wordt,

land. De database van het Nederlands

spronkelijk niet-Engelstalig boek kans

een medestander vindt en sterker

Letterenfonds, die Nederlandse uit-

maakt op het winnen van die vooraan-

wordt als hij echt moet overleven in

gaven in het buitenland ondersteunt,

staande prijs.

de wildernis, genomineerd voor de

vermeldt momenteel 46 edities in

Little Wise Wolf, de Engelse vertaling

Deutscher Jugendliteraturpreis, de

dertig talen (de Oekraïense en

van het prentenboek Kleine wijze wolf

meest prestigieuze prijs voor literaire

Macedonische vertaling zijn in de

(2017), van Gijs van der Hammen en

kinderboeken en young adult in

maak); de serie (waarvoor het origi-

Hanneke Siemensma (ill.) prijkte op de

Duitsland. Doel van de prijs: de per-

nele verhaal is vertaald door Laura

longlist van de Kate Greenaway Medal

soonlijke ontwikkeling van kinderen

Watkinson, is bewerkt tot een soort

voor illustratoren, die samen met de

en jongvolwassenen stimuleren en

Game of Thrones voor de jeugd: een

Carnegie Medals wordt uitgereikt, maar

het publiek de weg wijzen naar

fantasyverhaal gebaseerd op een

haalde de shortlist uiteindelijk net niet.

mooie kinderboeken. De winnaar

magische machtsstrijd) wordt uitge-

De winnaars van de Carnegie en Kate

wordt bekendgemaakt op 16 oktober

zonden in 190 landen en bereikt

Greenaway Medals worden op 17 juni

tijdens de Frankfurter Buchmesse.

daarmee meer dan 125 miljoen

bekendgemaakt.

ennekoens.nl

kijkers.

carnegiegreenaway.org.uk

De zee golft door zijn oeuvre
‘Aan de kust word je een ander mens.

De liefde voor de kust markeerde Ruggenberg. Niet geheel toevallig zag hij het levens-

Na een tijdje veranderen je botten in

licht in Wassenaar (1946). Daar groeide hij op bij de duinen en de zee waar hij, zoals

zand en wordt je bloed zout water.’ Dit

hij in Offerkind schrijft, ‘tot aan de rand van de wereld kon kijken en soms eroverheen’.

citaat komt uit Offerkind, het postuum

Zijn drang voorbij die horizon te kunnen kijken, was groot. Nauwelijks tien jaar oud

verschenen boek van Rob Ruggenberg,

probeerde hij – zij het vergeefs – via de Oude Rijn met een roeiboot naar Engeland te

die drie dagen na het voltooien ervan

varen. Enkele jaren daarna probeerde hij het nog een keer door zich als een versteke-

op 26 oktober 2019 overleed. De nieuwe

ling op een schip in Rotterdam te verstoppen, wat uiteindelijk in een telefoontje van

historische jeugdroman past naadloos

de politie naar huis resulteerde. Pas toen hij na de middelbare school toetrad tot de

in zijn oeuvre.

Koninklijke Marine kon Ruggenberg zijn zeedroom en hang naar avontuur verwezen-

DOOR MIRJAM NOORDUIJN

lijken. Zes jaar lang bevoer hij als radiotelegrafist de wereldzeeën, voordat hij zijn loopbaan vervolgde als journalist en ten slotte als schrijver van historische jeugdromans.

Zwak voor Zeeland
Sinds Ruggenbergs debuut Het verraad van Waterdunen (2006), waarin een eilandje
voor de Zeeuwse kust als toevluchtsoord dient voor een soldatenslaafje en een Vlaamse
meisjesbende op de vlucht voor moordlustige Spaanse soldaten tijdens de Tachtigjarige Oorlog, golft de zee onophoudelijk door zijn oeuvre. De schrijver uit Best
(bij Eindhoven) had specifiek een zwak voor Zeeland. Zo komt Reyer (14) uit De boogschutter van Hirado (2013) oorspronkelijk uit Veere. In Haaieneiland(2015) draait het
om Roemer uit Middelburg (Ruggenberg had daar een schrijfplek aan de Korendijk)
die als veertienjarige matroos meevaart op de Tienhoven, een van de schepen waarmee de Zeeuwse ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen in 1720 een expeditie naar het
onbekende Zuidland ondernam. En Piratenzoon (2017) gaat over de zeeslag bij Sluis
tussen een Spaanse en Zeeuws-Hollandse vloot (1603), en het beleg van deze vestingstad door Prins Maurits tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Bloedstollend avontuur
Qua setting lijkt Offerkind aanvankelijk af te wijken van bovengenoemde titels. Het
verhaal dat zich zo’n vierduizend jaar geleden in de vroege bronstijd afspeelt, begint
ergens op de Veluwe, of Falwa, zoals het gebied toen heette. Daar, op de rand van het
schrale zand vlak bij een bron staat het door groentetuintjes omringde, rietgedekte
familiehuis waar Aïn samen met andere kinderen en jongeren, en verschillende vol-
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wassenen woont. Het opgroeiende meisje weet niet beter dan dat dit haar wereld is.
Maar dat verandert als er een vreemde vrouw opduikt. Ze komt van de kust en heeft
barnsteen meegenomen ‘uit het paleis van de zeegodin’. Aïn raakt betoverd door haar
verhalen over de zee. Het liefst zou ze met ‘de barnsteenvrouw’ meereizen. Maar dat
is te gevaarlijk. Vooral de moerassen, waar Mhoa de moerasgodin op de loer ligt, zijn
verraderlijk. Wanneer Aïn echter kort na dit bezoek moet vluchten door een bloedig
conflict met haar broer Aab, waarbij een echo van het Bijbelse verhaal van Kaïn en
Abel weerklinkt, is ze vastberaden alsnog naar de kust gaan. De jongen Kraai, een
zogenaamde dubbelbloed (zijn vader behoorde tot het donkergekleurde ‘Oude Volk’),
reist met haar mee, waarna een bloedstollend avontuur volgt. Jonge Wolven-bendes,
moerasmensen die kinderen offeren, riviermensen die hen van hekserij beschuldigen:
nergens zijn ze veilig.

Levensechte jongeren
Offerkind onderscheidt zich door Ruggenbergs gedegen journalistieke aanpak. Weliswaar is er weinig bekend over het leven in de bronstijd, maar Ruggenberg voerde
vele gesprekken met historici en archeologen om de waarheid zo dicht mogelijk te
kunnen benaderen. Die waarheidsvinding typeerde zijn schrijverschap: hinderlijke

Rob Ruggenberg (1946-2019) was net zo’n

anachronismen zal je bij Ruggenberg niet snel tegenkomen. Daarnaast leverde zijn

avonturier als zijn hoofdpersonages. Zes jaar

speurzin hem vaak verrassende invalshoeken op. Zo inspireerde het levensverhaal

lang werkte hij bij de Koninklijke Marine en

van een Medemblikse vrouw die ooit als slavin in piratennest Salee (Marokko)

reisde de hele wereld rond. Toen hij later

terechtkwam, hem tot het schrijven van Piratenzoon (2017), dat wordt verteld vanuit

journalist werd, bleef hij dat doen. Hij debu-

het bijzondere perspectief van de Moorse galeislaaf Zain: een zoon van een Barbarijse

teerde op zijn zestigste met Het verraad

mensenhandelaar en Nederlandse slavin en daarmee een held van allochtone afkomst,

van Waterdunen dat direct bekroond werd

die dicht op de huid van de actualiteit zit.

met een Vlag & Wimpel. In 2012 kreeg ook

Levensechte jongeren, zoals Zain, en ook Aïn en Kraai, die ver van huis worden ver-

IJsbarbaar (2011) deze prijs van de Griffel-

teerd door twijfel en eenzaamheid en keihard moeten vechten voor hun bestaan, zijn

jury. Met Haaieneiland (2015) won hij in 2016

karakteristiek voor Ruggenbergs geschiedenisavonturen. Onvergetelijk is bijvoorbeeld

de Prijs van de Zeeuwse Boekhandels en in

ook Nunôk (13) uit IJsbarbaar (2011), een Inuït jongen die in 1624 door verdwaalde

2017 zowel de Thea Beckmanprijs als de

Nederlandse ontdekkingsreizigers uit Groenland wordt ontvoerd. Of de al eerder

Jonge Beckman, de prijs van de jongerenjury.

genoemde Reyer (De boogschutter van Hirado) die als leerling-koopman voor de voc

Offerkind is Ruggenbergs laatste boek. Zijn

op een Japans eiland belandt, waar hij kansloos – want een gezamenlijke toekomst

nagelaten oeuvre kenschetst zich door de

is uitgesloten – verliefd wordt op het meisje Sakura.

combinatie van onbekende historische feiten,
avontuur en verbeeldingskracht.

Geliefd bij lezers en critici
Verboden liefdes en cultuurclashes komen eveneens voor in Slavenhaler (2007),
Manhattan (2009) en Haaieneiland (2015). Deze invoelbare thematiek is de reden
dat Ruggenberg – in combinatie met zijn beeldende schrijfstijl en spannende plotopbouw – geliefd was en is bij zowel volwassen critici als jonge lezers. De bekroning
van Haaieneiland met zowel de Jonge Beckmanprijs als de Thea Beckmanprijs voor
‘mooiste historische jeugdboek’ is daarvan ontegenzeggelijk het ultieme bewijs.
Prijzenswaardig bovendien is het feit dat Ruggenberg het verleden nooit romantiseerde.
Zijn beschrijvingen van de gebeurtenissen zijn vaak realistisch rauw. Ook in Offerkind
spaart hij je niet. Het bloed vloeit als water, mensen worden gespiest, hoofden
worden afgehakt en huizen in brand gestoken: om te overleven is alles geoorloofd.
Aïn en Kraai bereiken uiteindelijk de kust. Ze strijken neer vlak bij de voet van de oude
duinen in Wassenaar, daar waar in 1987 een massagraf werd gevonden. De afloop
laat zich raden. In de epiloog erkent Ruggenberg dat hij die graag anders had bedacht,
maar de historische feiten kon hij niet negeren. Bovendien, de plek van het graf was
de plek van zijn jeugd. Talloze keren heeft hij als jongetje dat gebied doorkruist – niet
vermoedend dat daar twaalf gewelddadig om het leven gebrachte mensen lagen over
wie hij ooit een boek zou schrijven –, rennend en slootje springend om snel in de
duinen en op het strand te kunnen zijn, waar de zee en het avontuur hem lonkten. •••

ruggenberg.nl
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BLIKVELD 12–15
VO Leest! – podcast
VO Leest! is een nieuwe podcast over lezen, voor docenten in het vo en mbo en andere leesbevorderaars. Doel is het bieden van een visie en praktische handvatten waarbij leesplezier en vakdidactiek samengaan. De podcast is een initiatief van John Schrijnemakers van Het Leesbureau dat trainingen en workshops voor docenten in het vo
verzorgt. Er komt één podcast per maand: vier in het voorjaar en vier in het najaar.
Daaromheen is ruimte voor thematische afleveringen, of voor een groepsgesprek. Per
aflevering spreekt Schrijnemakers met één docent, afwisselend van mbo, vmbo, onderbouw havo/vwo en bovenbouw havo/vwo. Steeds dezelfde vier docenten rouleren, zodat de luisteraars een band met hen kunnen opbouwen. Lammie Prins (mbo, Deltion
College, Zwolle), Caroline Wisse (vmbo, Hervormd Lyceum West, Amsterdam), Matijs
Lips (onderbouw havo/vwo, Dr. Nassau College, Beilen) en Marjan Sikkema (bovenbouw havo/vwo, CSG Wessel Gansfort, Groningen) delen hun visie en lespraktijk met
iedereen die geïnteresseerd is. Met VO Leest! hoopt Schrijnemakers docenten te inspireren op creatieve wijze met boeken en jongeren om te gaan. [mn]
voleest.podbean.com/; hetleesbureau.nl

D e Na t i o n a l e Me d i a t h e e k Tro fe e : D o e m e e !
Stichting Lezen en Passionate Bulkboek vragen met de Nationale Mediatheek Trofee
aandacht voor het belang van een goede leesomgeving op scholen in het voortgezet
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Met het uitreiken van de prijs willen zij
leerlingen, docenten en mediathecarissen stimuleren na te denken over de leesomge-

de boekencollectie. Ook belangrijk is wat de school daadwerkelijk aan leesbevordering doet. Scholen die mee willen strijden om de trofee, kunnen zich voor 30 juni aanmelden door een foto van hun mediatheek en mail met argumentatie naar nmt@passionatebulkboek.nl te sturen. Na aanmelding zal de mediathecaris worden verzocht extra
informatie over het leesbeleid op school te geven. Vervolgens kiest een vakkundige jury
drie beste leesomgevingen. Deze zullen worden bezocht en beoordeeld door een journalist. Aan de hand van zijn/haar verslag bepaalt de jury wie de winnaar is. Die wordt
bekendgemaakt op de Dag van het Literatuuronderwijs (24 november). [mn]
nationalemediatheektrofee.nl

Zomerlezen
• Stilte heeft een eigen stem (Luitingh Sijthoff 15+) van Ruta Sepetys is een historische
roman die zich afspeelt ten tijde van de fascistische dictatuur van generaal Franco.
Centraal staat de onmogelijke liefde tussen de Spaanse Ana en de Amerikaanse Daniel
die nietsvermoedend zijn moeders geboorteland bezoekt.
• In Holly Jacksons Moordgids voor lieve meisjes (Volt, 14+) besluit Pippa voor haar
profielwerkstuk onderzoek te doen naar de vijf jaar oude moord op tienermeisje Andie
Bell. Met het broertje van de vermeende dader, die niet meer in leven is, gaat ze op
zoek naar de waarheid.
• Phoebe (15), uit de hilarische dagboekroman Liefde is voor losers (Gottmer, 14+) van
Wibke Brueggemann, is van plan nooit verliefd te worden. Maar als ze Emma ontmoet,
blijkt het moeilijker dan gedacht om dat voornemen in de praktijk te brengen.
• Als Daisy (15) vanuit New York naar het Engelse platteland verhuist, komt ze onverwachts in een Derde Wereldoorlog terecht. In Hoe ik nu leef (Luitingh Sijthoff, 14+) doet
ze rauw en vol zelfspot verslag van de gebeurtenissen. Dit debuut uit 2005 van de gelauwerde Brits-Amerikaanse Meg Rosoff is binnenkort weer verkrijgbaar. [mn]

F OTO

der meer: de inrichting van de ruimte en opbouw, (niveau)-indeling en presentatie van

ANNEMARIE TERHELL

ving bij hen op school en hoe die eventueel te verbeteren. Beoordelingscriteria zijn on-
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Shorties
Veel leerlingen van het vmbo willen best graag lezen, maar worden soms afgeschrikt door de dikte van een boek. Speciaal voor deze lezers komt uitgeverij
Blossom Books met een serie toegankelijke novelles (zo’n 160 pagina’s) onder
de noemer Blossom Books Shorties. Om de serie gebruiksvriendelijk voor het
onderwijs te maken, stelt Blossom Books gratis lesbrieven beschikbaar voor
vmbo-docenten, verkrijgbaar via de site van de uitgeverij. Deze zullen worden
geschreven door leesbevorderaar Caroline Wisse. Wisse, die zelf docent is, schrijft
ook voor didactiefonline.nl, werkt mee aan de lesmethode Nederlands Plot 26!
en is lid van het ontwikkelteam Nederlands voor Currucilum.nu. De eerste twee
‘shorties’ verschijnen in augustus. Het zusje van van Carlie van Tongeren gaat
over een opgroeiend meisje dat in een lastige en moeilijke sociale situatie belandt omdat haar broer een ongeluk veroorzaakt waarbij een dodelijk slachtoffer valt. In Opgesloten vertelt Bies van Ede het verhaal van Daan die wordt getroffen door het locked-insyndroom en plots niet meer kan bewegen en praten,
met alle gevolgen van dien. [mn]

Leeskalender voor het VO
Voor het voortgezet onderwijs maakte Stichting Lezen een overzichtelijke leeskalender die, zichtbaar voor iedereen, in het klaslokaal
kan worden opgehangen. Per maand staat er een bepaalde leesbevorderende campagne centraal. In september, als het nieuwe
schooljaar start, is dat bijvoorbeeld de Boekenweek voor Jongeren.
Natuurlijk wordt kort toegelicht wat de betreffende campagne behelst, voor wie die is bedoeld en wanneer die plaatsvindt. Ook wordt
vermeld als de klas of leerlingen zekere activiteiten moeten ondernemen – bijvoorbeeld: het is tijd om de schooljury voor De Inktaap
samen te stellen – met daarbij een verwijzing naar de feitelijke campagnemaand. Daarnaast zijn er terugkerende items. Zo is er steeds
een boek en website van de maand, en een wedstrijd rondom een
talig of literair thema. In de dagvakjes staan, behalve de campagnedata, ook verjaardagen van schrijvers en boekentips bij themadagen. Gedichten en losse illustraties verlevendigen tot slot deze muurkalender, die door zijn aansprekende vorm en zichtbaarheid
lezen (in de klas) meer moet stimuleren. [mn]

#ikleesthuis
De campagne #ikleesthuis heeft ervoor gezorgd dat Nederlanders flink aan het lezen
zijn geslagen. Welke boeken hebben zij (her)ontdekt? Zoë (15 jaar) vond de serie cherub
van Robert Muchamore terug in haar boekenkast.
‘cherub gaat over een geheime organisatie voor kinderagenten. Alleen heel slimme kinderen worden uitgekozen. Zij worden op een campus getraind voor geheime missies. Dat
is slim bedacht, want criminelen verwachten niet dat kinderen spionnen zijn. James
woont in Engeland en is heel goed in wiskunde. Hij komt terecht bij cherub en leert allerlei talen, vechtsporten en omgaan met wapens. Zijn eerste missie is om te infiltreren bij
milieuactivisten die een terroristische aanslag plegen. Het is een superspannende serie
met veel actie en avontuur. Top secret het eerste deel, is echt een boek dat ik zou aanraden aan anderen. Zelf droom ik niet van zo’n spionnenschool. Het reizen zou ik heel cool
vinden, maar ik zit op een theaterschool en dat is ook erg leuk. Ik zou theater te erg missen. Het is leuk om af en toe een boek te lezen, want de quarantainetijd is best wel saai.
Je kunt niet echt afspreken met vrienden. Het helpt dat je kunt FaceTimen, maar theaterles zit er voorlopig nog niet in.’ [at]

JOHAN JACOBS
F OTO

‘Vroeger was ik het kleine zusje’
DE PASSIE VAN LISETTE MA NEZA − Taal heeft een grote

kennen. Je zit in de woonkamer van je ouderlijk huis en tegen-

slagkracht, het kan uitdrukking geven aan wie je bent en

over je zit je moeder en ze begint ineens te huilen. Heel hard.’

wat je denkt. De 22-jarige Lisette ma Neza is een creatieve

Als iedereen de ogen weer open heeft, vertelt ze het verhaal

duizendpoot. Ze is dichter, slam poet, zangeres, muzikant,

van ‘het kleine zusje’ dat haar moeder wilde troosten, maar

filmmaakster en heeft een passie voor reizen. ‘Als ik op een

niet wist dat ze Rwandese moeders niet troosten kon. Ze wint

nieuwe bestemming ben, bezoek ik altijd eerst een slam

er de Gouden SPOKEN Award mee. Enkele maanden later, in

poetry-avond. Dan weet je gelijk wat er leeft onder mensen.’

de coronatijd, spreken we elkaar via FaceTime.

DOOR ANNEMARIE TERHELL

Dit weekend zou je eerste solovoorstelling in première
‘Haar fluweelzachte zoete stem doet de lucht opklaren, ze

gaan. Hoe zou die eruitzien?

is sterk als een leeuw, droeg poetry voor in verschillende

‘Ja, als er geen virus was geweest, dan had ik zaterdag mijn

werelddelen,’ zo wordt ze aangekondigd bij de finale van de

eerste avondvullende voorstelling gespeeld. Die komt er wel

SPOKEN Awards in Rotterdam. Lisette ma Neza, op blote

hoor, maar op een later tijdstip dit jaar. Het wordt een mix

voeten in een enkellange jurk, is een innemende verschijning.

van poëzie en muziek – een verhaal dat door muziek wordt

Voor ze begint, vraagt ze de zaal om eerst de ogen te sluiten.

begeleid. Ik zie het als een publicatie, maar dan op het

‘Ik wil jullie herinneren aan een rotgevoel dat jullie allemaal

podium.’
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Lisette ma Neza (Leiderdorp,1997) deed vanaf haar veertiende mee
aan de Kunstbende in verschillende disciplines. Na de middelbare
school verhuisde ze naar Brussel om een filmopleiding te gaan volgen aan de LUCA School of Arts (voorheen Hogeschool Sint-Lukas).
Daar won ze in 2017 als eerste Nederlandstalige vrouw het Belgisch

niet bezig over vluchtelingen en Rwanda. Het is mijn persoon-

Kampioenschap Poetry Slam. Een jaar later won ze zilver op het

lijke verhaal. Het is niet activistisch, maar juist heel kwetsbaar

Europese Kampioenschap en het Rio Poetry Slam-kampioenschap in

en eerlijk.’

Rio de Janeiro. Eind 2019 won ze de Gouden SPOKEN Award tijdens
de finale in Rotterdam. Lisette ma Neza schrijft regelmatig columns

Je hebt een filmopleiding in Brussel gedaan. Je passie voor

voor Mo.be en voor de Vlaamse Radio 1.

reizen ontstond ook daar?
‘Dat klopt. Ik ben film gaan studeren in Brussel bij de LUCA
School of Arts. Het heeft me erg veranderd. Brussel is zo’n

Hoe moeten we je noemen: spoken word-artiest, slam poet,

grote multiculturele stad, je komt er zoveel verschillende

dichter?

mensen tegen. Ik deed daar mee aan het kampioenschap slam

‘In België zeggen ze meestal slam poet, in Nederland noemen

poetry en mocht door naar de Europese kampioenschappen

ze mij een spoken word-artiest. Het is maar een benaming.

en later de wereldkampioenschappen. Ik maakte vrienden,

Zelf vind ik dat ik gewoon artiest ben. Ik houd ervan om op

werd uitgenodigd in Brazilië en Zuid-Afrika. Ik ontdekte dat

het podium te staan. Maar ik zit ook graag in mijn kamer te

als je in een nieuw land naar een slam poetry-scene, of een

schrijven of muziek te maken. Voor mij is wat ik uiteindelijk

open poetry-avond gaat, je direct ziet wat er speelt in een

breng een combinatie van al die dingen samen.’

maatschappij en waar jongeren daar mee bezig zijn. Zo kwam
ik op het idee om voor de academie een documentaire te

Waar is jouw fascinatie voor taal begonnen?

maken. Daarvoor volgde ik een aantal zwarte meisjes uit de

‘Met verhalen, denk ik. In de Afrikaanse traditie zijn monde-

poetry-scene met de camera. Ik ontdekte hoe sterk de over-

linge verhalen heel belangrijk. Mijn zus en ik sliepen vroeger

eenkomst tussen onze levens is. Of je nu in Zuid-Afrika of

in een stapelbed. Elke avond vertelde mijn vader ons daar

Brazilië of in Nederland woont, we hebben allemaal dezelfde

een verhaal over een klein Rwandees personage, dat “kleine

issues.’

pink” heette. Dan zeiden we: ‘‘O kom, pap, vertel verder alsjeblieft!’’ Het Kinyarwanda waarin hij vertelde, heeft veel
beeldspraak. Het is enorm verhalend.’

Op een van je blogs vraag je je af: waarom moeten zwarte
vrouwen altijd schrijven over zwart en vrouw zijn?
‘Vroeger begreep ik niet waarom het daar altijd over moest

Hield je als kind van lezen?

gaan. Toen ik jong was en mijn eerste boekje had gepubli-

‘Ja, ik las heel veel. We gingen vaak met het gezin naar de

ceerd, werd ik geïnterviewd door de wijkkrant. Het gesprek

bibliotheek, dat was echt een gezinshobby. Op de middelbare

ging gelijk richting Rwanda. Ik begreep daar helemaal niets

school heb ik de literatuurlijst helemaal uitgespit. Ik ontdekte

van. Daar ging mijn boekje toch helemaal niet over? Pas tijdens

prachtige boeken, zoals De wetten van Connie Palmen. Toch

mijn jaren in Brussel besefte ik ineens heel sterk dat ik een

zat het mij dwars dat ik nooit boeken las waarin ik mijzelf kon

vrouw ben en dat ik zwart ben. En ook waarom het nodig is,

herkennen. Daar ben ik toen bewust naar op zoek gegaan.

dat schrijven. Er is zoveel misgegaan in de geschiedenis. We

Toen ik die eenmaal vond was dat echt een opluchting. Ik

moeten eerst onze verhalen terug claimen, het geweld van

dacht: o, het bestaat gewoon! Ik was zo blij om iets te lezen

het stereotype bestrijden. Ik heb nog niet het gevoel dat ik

waarvan ik dacht: dit gaat over mij!’

het voorrecht heb om dat los te laten.’

Bij welke schrijvers kreeg je dat gevoel?

Wat betekent taal voor jou?

‘Bijvoorbeeld bij Chimamanda, een Nigeriaanse schrijfster.

‘Het is mijn wapen geworden, een vaardigheid die ik beheers.

Zij verhuisde op haar negentiende naar Amerika en schrijft

Vanaf het moment dat ik dat ontdekte, vroeg ik me af: wat

dat ze zich toen pas bewust werd van haar huidskleur. Bij

kan ik hiermee, wat wil ik hiermee communiceren? Met die

haar zag ik mezelf voor het eerst in een boek. En bij Radna

vraag ben ik nog steeds bezig. Verhalen communiceren,

Fabias, die bewonder ik supererg. Zij schrijft zo mooi! Zij

bruggen slaan van de ene groep naar de andere. In mijn

vertelde eens dat mensen na afloop van een voordracht naar

nieuwe voorstelling schrijf ik voor mijn kleine zusje, voor alle

haar toe kwamen om te zeggen: wat goed dat je zo geënga-

meisjes die op mij lijken, in de hoop dat ze iets herkennen.

geerd bent! En dat ze toen dacht: hé, dit is niet geëngageerd.

Vroeger was ik zelf het kleine zusje. Dat ik toen geen verhalen

Dit gaat gewoon over mijzelf! Dat is voor mij zo herkenbaar.

hoorde die over mij konden gaan, is iets wat ik heel erg heb

Als ik mijn verhaal vertel over het kleine zusje, dan ben ik

gemist.’ •••
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Meditatieve novelle op de app
Lotus is een ‘meditatieve novelle’ verrijkt met geluid, kleur en animatie, en te lezen in een speciaal ontwikkelde applicatie voor iPhone en
iPad. De achtergrondkleuren en speciaal gecomponeerde, uit lagen

I L L U S T R AT I E T I M H E N G E V E L D

opgebouwde audio zorgen voor een nieuw soort leeservaring. Het verhaal over een jonge programmeur die een intrigerende nachtelijke reis
maakt (leestijd: ongeveer anderhalf uur), is beschikbaar in het Nederlands en in Engelse vertaling door Jenny Watson. De app is gebaseerd
op jarenlang onderzoek naar digitaal lezen en bevat snufjes die helpen
om prettiger van het scherm te lezen, zoals tekst die in afgemeten porties wordt geserveerd en een icoontje dat toont hoe ver je bent gevorderd. De Lotus-app is te downloaden in de App Store, de eerste twee hoofdstukken zijn gratis. De rest van het verhaal is te koop
voor € 4,49. Naast Lotus bevat de app drie korte verhalen, waarvan één gratis, de overige twee kosten € 1,09 per stuk. Lotus is gemaakt door schrijver Niels ’t Hooft, kunstenaar Saskia Freeke, gamestudio Codeglue en audiostudio SonicPicnic; de ontwikkeling is
mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. [eg]
nielsthooft.com

De Grote Poëzieprijs
Vrouwkje Tuinman won met haar bundel Lijfrente De Grote Poëzieprijs, die de beste Nederlandstalige bundel van het jaar bekroont met vijfentwintigduizend euro en de opvolger is
van de VSB Poëzieprijs als dé prijs voor de Nederlandstalige poëziebundel. Wegens de
maatregelen rond het coronavirus werd de prijsuitreiking afgelast en op 30 maart de winnaar bekendgemaakt in het radioprogramma Opium. ‘Knap is hoe Tuinman de allesbehalve
luchtige thematiek omzet in poëzie die toegankelijk is, maar ver weg blijft van clichés en
gemeenplaatsen. […] Er zijn talloze gedichten geschreven over de dood, maar dit is de
bundel om aan rouwenden te geven en zelf in rouwperiodes ter hand te nemen. Poëzie
helpt – de lezer, maar hopelijk ook de schrijver – en Tuinman laat dat als geen ander
zien,’ aldus de jury. De overige vier genomineerden waren Hogere natuurkunde van Ellen
Deckwitz; Godface, Asha Karami; Zon, Peter Verhelst; en Het leven van sterren, Marwin
Vos. Aan de prijs zijn inspirerende publieksprogramma’s en educatieve trajecten verbonden die naast bekendheid aan de genomineerde bundels en dichters ook een beeld geven
van de actuele stand van zaken van poëzie in het Nederlands taalgebied. [eg]
prijsderpoezie.nl

Vind het in fictie
Hoe kunnen we leerlingen helpen om verdieping te vinden in fictie? Om die vraag
draaide het symposium ‘Vind het in fictie’ dat aan het begin van dit jaar werd georganiseerd in Utrecht. Twee promovendi, Martijn Koek en Marloes Schrijvers, deelden
de inzichten die zij hebben opgedaan tijdens hun onderzoek in het nwo-onderzoeksprogramma ‘Find it in fiction’. Martijn Koek verdiepte zich in de vraag of literatuuronderwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling van kritisch denkvermogen. Schrijvers deed
empirisch onderzoek naar een aantal algemeen geaccepteerde aannames die vaak
worden gedaan bij de inrichting van het literatuuronderwijs, namelijk dat dit onderwijs een belangrijke waarde heeft voor burgerschapsvorming, dat het de sociaal-culturele horizon kan verbreden en het empathisch vermogen kan ontwikkelen. Op de
website van Stichting Lezen is het symposiumverslag Vind het in fictie. Over kritisch
leren denken en het opdoen van inzicht in jezelf en anderen via literatuuronderwijs
te raadplegen. Daar is ook de ontwerphandleiding te downloaden die Schrijvers
maakte voor docenten die zelf een lessenserie willen samenstellen. [at]
lezen.nl/nl/vind-het-in-fictie-verslag

BLIKVELD 15–18 •

LEZEN

• 27

Schrijver op je scherm
Wat kun je doen als schrijver of illustrator als je geen schoolbezoeken kunt
afleggen zoals gebruikelijk? Dan vertel je gewoon vanaf huis. De Schrijverscentrale heeft in deze coronatijden een speciale website geopend: schrijveropjescherm.nl. Handig voor scholen, bibliotheken en organisaties die graag
een digitaal bezoek willen organiseren. De website schetst drie mogelijkheden: een live, interactief bezoek, waarbij vooraf kan worden besproken wat
de insteek wordt (bijvoorbeeld het vertellen over een bepaald boek, over
het schrijfproces en het beantwoorden van vooraf ingezonden vragen, afgesloten met een speciale opdracht waarmee leerlingen verder aan de slag kunnen); een persoonlijke video op maat, waarbij schrijvers/illustratoren bijvoorbeeld een inkijkje in hun leven kunnen geven vanuit hun werkkamer of atelier en samen met leerlingen een
verhaal of gedicht kunnen maken, of een les in illustreren geven; en er is de mogelijkheid een weekabonnement te nemen op voorleesvideo’s, waarbij een wisselende selectie auteurs dagelijks een kwartier voorleest uit eigen werk, van bestsellerschrijvers tot debutanten. Op schrijveropjescherm.nl zijn ook instructies te vinden, verwijzingen naar handige links met digitaal boekenaanbod, lestips bij schrijversbezoeken en andere inspiratie voor een succesvol digitaal schrijversbezoek. [eg]
schrijveropjescherm.nl

Spannende boeken
De Gouden Strop (voor het beste Nederlandstalige spannende boek)
en de Schaduwprijs (voor het spannendste Nederlandstalige debuut)
zijn dit jaar niet live, maar online uitgereikt op 20 mei via de website
van het ad. De Gouden Strop ging naar Dominique Biebau voor Russisch voor beginners en Bettie Elias schreef met haar eerste thriller
Het tuinfeest volgens de jury het beste debuut.
Voor de Spannende Boeken Weken 2020 (1 t/m 21 juni) schrijft het
Britse bestsellerkanon M.J. Arlidge het geschenkboek Wat jij niet ziet.
Het geschenk wordt in het Nederlands vertaald door Jan Pott en door
de boekhandel gratis verstrekt bij besteding van minimaal vijftien euro
aan Nederlandstalige boeken. Arlidge debuteerde met Iene Miene
Mutte (2014), het eerste deel van zijn serie rondom inspecteur Helen Grace, in 2019 door Hebban-lezers verkozen tot populairste
thrillerpersonage. Arlidge schrijft ook voor verschillende Britse crimeseries. De Spannende Boeken Weken vormen de aftrap voor
de cpnb-campagne Zomerlezen (juni, juli, augustus). [eg]
instagram.com/zomerlezen

#ikleesthuis
De middelbare scholen zijn pas net weer open, maar het lezen voor de lijst ging gewoon door. Welke boeken hebben leerlingen (her)ontdekt?
Emiel (17, Amsterdams Lyceum) over lezen en digitaal onderwijs in coronatijd: ‘Ik mis
de energie van samen les krijgen en van direct contact met docenten. Van instructies
in de ochtend, weggedoken achter het scherm, word ik niet echt wakker. ’s Middags,
als ik achter de computer vandaan kom, begint de dag eigenlijk pas echt.’ Zijn cijfers
zijn nog steeds in orde en wat ook lukt: lezen voor de lijst. ‘Normaal gesproken ben
ik meer een zomerlezer; door het schooljaar heen zijn er meestal andere dingen die
me bezighouden.’ Op aanraden van zijn vader las Emiel Hersenschimmen, Bernlefs
klassieker over dementie. Het raakte hem. ‘Ik herken er veel in van mijn opa, hij woont
in een tehuis en is ook dement.’ Gelukkig niet zo diep als Maarten Klein aan het eind
van het boek. ‘Mijn opa herkent ons wel, maar zit ook voortdurend in het verleden,
vertelt steeds dezelfde verhalen. Over de oorlog, bijvoorbeeld. Dat zit nog in zijn hoofd.
In het boek zit je ook in het hoofd van de hoofdpersoon, dat werkt goed.’ [eg]

IEDERE LEZER IS EEN VOORBEELD
HET BELANG VAN DE ANDER −
Mia Stokmans is universitair hoofddocent aan het Departement Culturele
Studies van de Universiteit van Tilburg.
Haar jarenlange onderzoek naar leesattitude heeft geleid tot de Stichting
Lezen-publicatie Lezen doe je samen,
over het belang van de ander als
rolmodel voor de vrijetijdslezer.
DOOR MIRJAM NOORDUIJN

‘In die meer dan vijftien jaar dat ik onderzoek heb gedaan naar leesattitude en leesmotivatie is mij opgevallen dat, als het over leesgedrag gaat, het accent vooral op het
individu ligt – op de lezer –, terwijl we allemaal deel uitmaken van sociale netwerken
waartussen voortdurend interactie is. Vragen als “Met wie praat je wel eens over je
leesbelevingen?” worden nog wel gesteld in empirisch onderzoek, maar daar houdt
het mee op. Als je echt wilt onderzoeken hoe kinderen leesplezier en leesvaardigheid
verkrijgen, is het niet alleen belangrijk om te weten dat kinderen met bijvoorbeeld
de ouders over boeken praten, maar vooral hoe dat communicatieve en interactieve
proces verloopt. Als je dat goed bestudeert, kan je ontdekken wat positieve effecten
op het leesgedrag zou kunnen bewerkstelligen en wat niet. In Lezen doe je samen
beschrijf ik het belang van de sociale omgeving voor het lezen in de vrije tijd en hoe je
de leesbevorderende invloed van die omgeving kunt vergroten met de juiste aanpak.’

Waarom richt je je vooral op het vrijetijdslezen?
‘Lezen is geen schoolse activiteit. Als je lezen eenzelfde soort status toekent als
het rekenonderwijs, wordt het een kunstje dat je moet beheersen. Lezen is in eerste
instantie een culturele bezigheid waardoor je kennismaakt met andermans ideeën en
je je leert verplaatsen in andere werelden: een fijne en leerzame manier om je tijd aan
te besteden. Als je lezen te veel als schoolvak ziet, roept dat verkeerde associaties
op: dan wordt het iets wat van school moet en niet iets wat je ook in je vrije tijd kan
doen. Dat vind ik geen goed uitgangspunt. Daarnaast is leesplezier uiteindelijk moeilijk te realiseren in het leesonderwijs. Het primaire doel daarvan is immers dat de leesvaardigheid beter wordt. Maar dat lukt alleen met voldoende leesoefening. Met puur
de uren leesonderwijs die scholen geven, is dat geen vanzelfsprekendheid. En als je
constant op je tenen moet lopen, gaat de lol eraf. Daarom moeten we het lezen in de
vrije tijd bevorderen, onder het motto: lezen doe je samen.’

In je boek introduceer je het leeshongermodel. Wat is de kerngedachte daarachter?
‘Het eerste accent dat het model legt is het belang van een sleutelervaring. Die heb
je als kind nodig om überhaupt enthousiast voor lezen te worden. Deze kan ontstaan
doordat je een verhaal hoort of leest dat een grote emotionele impact heeft. Zo’n
positieve eerste leeservaring is onmisbaar voor het opwekken van leeshonger. Maar,
en dat is het tweede accent, als je wilt dat die honger blijft, dan zul je dat kind moeten
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blijven voeden met nieuwe boeken. Dat betekent niet alleen dat je een passend boek
moet geven, dat de lezer op de een of andere manier intellectueel of emotioneel raakt,
maar ook dat je erover moet praten: “Wat doet dit verhaal met jou? Heb je iets aan dit
boek gehad? Waarom?” Zo kan je kinderen de verhaalgebeurtenissen en de gevoelens
die ze daarbij hadden, laten herbeleven en zet je ze aan tot zelfreflectie waardoor het
lezen naast een grotere emotionele connotatie ook meerwaarde krijgt.’

De rol van de ander is dus cruciaal, maar wie is die ander, welke kenmerken heeft die?
‘Allereerst zijn dat, bij voorkeur, de ouders. Zij kunnen de allereerste sleutelervaring

F OTO

ANNEMARIE TERHELL

niet afdwingen, maar de kans dat die plaatsvindt wel vergroten, door kinderen veel
boeken aan te reiken. Dat ik begin met het noemen van de ouders is niet toevallig:
voor het opdoen van positieve leeservaringen is het essentieel dat de lezer de ander
volledig vertrouwt en het advies dat die geeft respecteert. De ander moet de lezer
bovendien goed kennen – en wie kent je als je klein bent beter dan je ouders – anders
kan je geen discussie over het boek voeren: vaak gaat het daarbij over je gevoelsleven,
zaken waarmee je worstelt – levensvragen die je niet met zomaar iedereen bespreekt.
Behalve ouders zou ook een leraar die vertrouwensrol kunnen vervullen. Maar als je
een hekel hebt aan Nederlands, en je leraar beveelt je een boek aan, is de kans groot

Lezen doe je samen

dat je er niet naar kijkt. Terwijl je er vermoedelijk wel aan zou beginnen als een klas-

Onlangs verscheen in de Stichting

genootje, of vriend, of broer of zus het je zou aanraden: iemand vanuit je eigen sociale

Lezen/Eburon-reeks de publicatie Lezen doe

netwerk. Ten slotte, en dat is het grootste probleem, is kennis van het boekenaanbod

je samen. Hoe kan leeshonger gestimuleerd

onontbeerlijk. De ander hoeft geen bibliothecaris te zijn, maar zal wel enigszins bele-

worden. Mia Stokmans (Universiteit Tilburg)

zen moeten zijn. We hebben in de samenleving een kritische massa lezers nodig. Is die

beschrijft daarin samen met Roos Wolters

er niet, dan ontstaat er al snel een houding van: “Niemand leest, dus waarom zou ik

(beleidsmedewerker Stichting Lezen) aan de

het doen?”’

hand van het zogenaamde ‘leeshongermodel’
hoe anderen lezers kunnen maken en hoeden.

We lezen steeds minder: is die kritische massa lezers er nog in Nederland?

Deze anderen zorgen ervoor dat (vooral) de

‘Uit onderzoeken blijkt dat de meeste mensen toch wel regelmatig lezen: boeken,

niet-lezers en af-en-toe-lezers geïnteresseerd

kranten, tijdschriften. Het punt is alleen, we zijn niet gewend om te praten over wat

raken in lezen en dat ook blijven. Ze helpen

we gelezen hebben. Een urgente taak van de leesbevordering is het zichtbaar maken

en verleiden hen tot het kiezen en lezen van

van lezers in de samenleving door met elkaar over boeken in gesprek te gaan. Nu ge-

een boek en wisselen samen leeservaringen

beurt dat alleen in milieus waar al een leescultuur is. Jongeren kunnen niet meer met

uit onder het motto: lezen doe je niet alleen,

goed fatsoen zeggen dat ze van boeken houden: je loopt het risico dat je wordt uitge-

maar samen. Niet omdat het moet voor school,

lachen, lezen heeft een lage status. Dat moet echt anders. Lezen moet net zo gewoon

maar omdat het een plezierige en nuttige

worden als nu het “social distancing” is. Iedereen moet het gewoon doen: niet terug-

tijdsbesteding is. Mia Stokmans: ‘Dit boek

getrokken op een zolderkamertje, maar zichtbaar, daar waar andere mensen zijn,

was er niet gekomen zonder Roos Wolters.

zodat wat je leest als vanzelfsprekend een gespreksonderwerp wordt. Lezen moet

Zij heeft mij gedwongen, door keer op keer

een breed gedragen sociaal-maatschappelijke activiteit worden. En iedereen die kan

waardevolle reflectieve vragen te stellen,

lezen, moet zijn steentje bijdragen.’

alles zo helder mogelijk te verwoorden, zodat
ook de niet-academische lezer dit boek kan

Hoe moet dat praktisch vorm krijgen?

lezen, en vooral, kan gebruiken.’

‘Stichting Lezen werkt er al hard aan. De campagne Lees Voort!, waarbij grootouders

lezen.nl/nl/publicaties/lezen-onderzocht

worden opgeroepen samen met hun kleinkinderen te lezen, is een mooi voorbeeld.
En een leesbevorderingsproject als Nederland Leest probeert bijvoorbeeld, in plaats
van het boek, de inhoudelijke discussie erover meer centraal te stellen. Laat de
publieke of lokale televisieomroepen rondetafelgesprekken organiseren, en laat mensen via digitale media meedoen. Als dat een aantal keren goed lukt, worden steeds
meer lezers zichtbaar. Die gesprekken moeten dan niet over de literaire waarde van
het boek gaan, zoals bij het boekenpanel van De Wereld Draait Door – dat geeft het
lezen een te elitaire uitstraling en dat schrikt af –, maar over de persoonlijke leeservaring. Nogmaals, samen lezen is cruciaal. Anders krijgen we een maatschappij met
mensen die wel kunnen lezen, maar het niet doen. En zoals Mark Twain ooit al zei:
“Degene die niet leest, heeft geen voordeel boven degene die niet kan lezen.”’•••

‘Literatuur is als goede wijn’
HET HOOGST HAALBARE − Het interview met presentatrice

Ik val altijd halverwege de bladzijde in slaap. Boeken bewaar

Astrid Joosten over lezen had plaats moeten vinden in het

ik dus voor in de vakanties. Want ik lees wel heel graag.’

Hilton Amsterdam. Door de coronacrisis is het gesprek op
veilige afstand gevoerd: telefonisch beantwoordde ze

Waar komt die leesliefde vandaan?

vragen, vanaf haar balkon in de voorjaarszon, met een kop

‘Goh, ik ben eigenlijk altijd een lezer geweest. Niet dat er bij

koffie in de hand.

ons thuis – ik kom uit een arbeidersmilieu – een enorme lees-

DOOR MIRJAM NOORDUIJN

cultuur was, hoor. Al las mijn moeder heel graag: [lachend]

‘Door de coronacrisis zit ook ik noodgedwongen thuis. Ik

zozeer dat er geen eten meer op tafel kwam. Maar mijn broer

zittend op de bank kon ze helemaal in een boek verdwijnen,

heb al een paar keer naar het stapeltje boeken gekeken dat

en ik waren wel lid van de bibliotheek. Hij las Pietje Bell. En

klaarligt voor als ik een paar dagen wegga of met vakantie,

ik was verslingerd aan De Vijf [van Enid Blyton red.]. Ik hoopte

en gedacht: goh, daar zou ik nu best aan kunnen beginnen.

dat de serie nooit zou stoppen, dat er nieuwe delen zouden

Maar op de een of andere manier heb ik er de rust niet voor.

blijven komen, zo spannend vond ik die verhalen. Verder her-

Ik vind toch dat ik moet blijven werken, programma’s beden-

inner ik mij Alleen op de wereld van Hector Malot, wat natuur-

ken, bezig blijven. Ik voel mij niet vrij om zomaar een middag

lijk een echte tearjerker is.

met een boek op de bank te gaan zitten. Heel raar, want ik

Maar mijn interesse voor taal en literatuur is pas werkelijk

kijk ’s avonds wel naar films en series op Netflix. Ik moet er

aangewakkerd op de middelbare school. Onder andere door

denk ik nog aan wennen dat we onszelf een ander ritme

mijn leraar Frans: die gaf een keer in de week, op basis van

moeten en mogen aanmeten. Ik heb de knop daarvoor nog

vrijwilligheid, extra les over Franse chansons. Met elkaar

niet helemaal gevonden.’

vertaalden we dan liedteksten, waarna we ze beluisterden.
Dat vond ik geweldig. Het inspireerde me zelfs om zelf song-

In het normale leven lees je ook niet zoveel?

teksten te vertalen: van Janis Joplin en Bob Dylan van wie ik

‘Of ik werk, of ik heb vakantie. Er zit eigenlijk niets tussenin.

toen groot fan was. Ik deed dat tijdens de zomervakanties, in

Als ik werk, lees ik vooral tijdschriften en kranten – drie per

onze tuin. Ik was heel talig. Ook de boekenlijsten voor Duits,

dag – en volg ik de actualiteiten. Voor boeken blijft weinig

Engels en Nederlands heb ik met plezier gelezen. Niet hele-

tijd over. Ik benijd de mensen die in bed lezen; ik kan dat niet.

maal toevallig ben ik na mijn schooltijd Spaans gaan studeren.

ASTRID JOOSTEN OVER LEZEN •
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Hoe belangrijk is de taal daarbij?

UvA | 1983-2008, presentatrice bij vara, tros van onder meer Jong-

‘Heel belangrijk. Ik kan enorm genieten van mooie zinnen. En

bloed & Joosten (1988-1990), De show van je leven (1996-2000), Het

ik kan me aan de andere kant ook zeer ergeren. Vijftig tinten

hof van Joosten (2005-2008) | 1991-heden, presentatrice Twee voor

grijs heb ik bijvoorbeeld na tien pagina’s weggelegd – zulk

twaalf | 2011-heden, presentatrice Kanniewaarzijn | 2012-heden,

lelijk taalgebruik, dat trek ik gewoon niet. Grand Hotel Europa

wijnwinkel met Thérèse Boer | astridjoosten.nl; astridentherese.nl

van Ilja Leonard Pfeiffer is dan weer prachtig geschreven. Ik
las het vorig jaar terwijl ik op een bedje bij een zwembad lag,

Toen is trouwens het besef gekomen dat de Zuid-Amerikanen

en kon niet stoppen met citeren. “Moet je horen…” zei ik dan

en de Russen de grote vertellers van de wereldliteratuur zijn.

tegen degene die naast me lag, en begon weer. Soms onder-

Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel García Márquez vond

streep ik zelfs bepaalde stukken in een boek. Dat heb ik bij-

ik weergaloos. Dat magisch realisme dat Márquez in zijn boe-

voorbeeld gedaan in Gloed van de Hongaarse schrijver Sándor

ken gebruikt, opende voor mij ramen en luiken naar nieuwe

Márai – zo’n mooi verhaal. Het gaat over een oude man die

horizonnen. Dat iemand zo verbeeldingsvol kan schrijven en

na veertig jaar een brief krijgt, waarin een vroegere vriend

je weet mee te voeren in een wereld die de realiteitstoets

zijn bezoek aankondigt. Wat hebben ze nog te bespreken

eigenlijk niet kan doorstaan, dat vond ik een fantastische

aan het eind van hun leven? Heel traag en suggestief, via

F OTO N I C K VA N O R M O N D T

ontdekking.’

flashbacks en mijmeringen ontrolt zich dan het verleden en
wordt er toegewerkt naar dat laatste gesprek. De eenheid

Honderd jaar eenzaamheid is je beslissende boek?

van tijd, plaats en handeling is volmaakt. En het is spannend:

‘Hmmm… lastig. Ik denk wel eens dat ik me vroeger meer door

de hele tijd wil je weten: wat heeft zich nou afgespeeld inder-

een roman liet meeslepen dan nu. Hoe jonger, hoe bevattelijker

tijd? Er zit zoveel in dit boek. Ik heb het al drie keer gelezen,

je voor eerste-keer-ervaringen bent: je eerste verliefdheid, je

het verhaal blijft je bezighouden.’

eerste liefdesverdriet – dat voelt heel groot en heftig. Zo is ook
de literatuur die je als tiener voor het eerst leest overweldigend.

Bij welke andere boeken heb je dat?

Dat gevoel wordt in de loop van je leven minder, helaas. De

‘Het achterhuis, het dagboek van Anne Frank: de eerste keer

eerste roman maakt een onuitwisbaarder indruk dan de hon-

dat ik het las was ik even oud als Anne; vanzelfsprekend

derdste. Zo knalde Turks Fruit er ook in bij mij. Dat was toen

maakte dat grote indruk. Ik heb het herlezen vanwege de

een beetje een schandaalboek: Jan Wolkers schreef rauw en

documentaire De magie van het dagboek van Anne Frank die

openlijk over seksualiteit – heel nieuw was dat. Maar bovenal

ik vijf jaar geleden heb gemaakt. Ik was toen weer onder de

vond ik het een prachtig geschreven liefdesverhaal, met die

indruk. Vooral over hoe goed ze eigenlijk schreef. De wereld-

tragische afloop: ik bleef met tranen achter.’

wijde impact van dit boek is onvoorstelbaar. Het gaat over
meer dan alleen een Joods meisje dat moet onderduiken.

Alleen op de wereld, Turks fruit – je houdt van tearjerkers?

Het is een universeel verhaal over hoe een bevolkingsgroep

‘Ik vind het heerlijk om te worden meegesleept, ja. Dat kan

wordt weggezet als tweederangs burgers. Dat maakt het her-

ook door een thriller, of biografie. Ik lees niet alleen zware

kenbaar voor alle onderdrukten. Zelfs mijn Joodse, inmiddels

literatuur. Al gaat daar wel een speciale kracht van uit. Litera-

overleden onderbuurman, die nooit iets van het dagboek wilde

tuur is net als een goede wijn: de complexiteit, de gelaagd-

weten, heeft het gelezen. “Waarom die verafgoding van dat

heid doet je steeds nieuwe dimensies ontdekken. Het hoogst

ene meisje?” vond hij, “Ze was slechts een van ons.” Maar

haalbare dat literatuur kan bereiken is dat het je aan het

de documentaire heeft hem doen inzien dat Het achterhuis

denken zet: over leven en dood, over liefde, vriendschap en

een universeel probleem van onderdrukking beschrijft: voor

vergelding, over waarheid en leugen.’

mij het mooist denkbare compliment.’ •••
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‘JE MOET DURVEN SPRINGEN’
EEN KIJKJE IN HET ATELIER VAN DJENNÉ FILA − Djenné Fila verraste dit voorjaar
met haar beeldschone illustraties bij De vuurvogel van Bette Westera. Behalve
kunstenaar voelt ze zich ook ondernemer met een missie, vertelt ze in haar atelier.
‘Ik zou heel graag een bruggenbouwer willen zijn tussen academie en werkveld.’
DOOR ANNEMARIE TERHELL

Djenné Fila is een echte Tilburgse. Haar atelier op tweehoog kijkt uit over een lappendeken van achtertuinen. ‘Een echte Tilburgse buurt,’ vindt ze zelf. Tussen twee ramen
in hangen boekenplanken waarop haar werk is uitgestald. Ze is trots dat ze al twee
planken kan vullen. Fila studeerde drie jaar geleden cum laude af aan De Academie
voor Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda en had geen idee waar te beginnen.
‘Mijn droom was bij een gerenommeerde uitgeverij een boek te kunnen illustreren,
Omslagillustratie voor De vuurvogel

maar dat voelde erg onbereikbaar.’ Ze stapte naar de Kamer van Koophandel om haar
eigen bedrijf te vestigen, deed marktonderzoek en verdiepte zich in het ondernemerschap. En ze ging netwerken. Belde illustratoren en vormgevers om te vragen hoe zij
het hadden aangepakt. ‘Ik deed er alles aan om mijn bedrijf te laten groeien.’

Dromerige tekeningen
Een Boekieboekie Start Award hielp als opstapje. Het leverde haar enkele illustratieopdrachten op en opende deuren. Lida Dijkstra zag haar tekening in de bundel Griekse
helden en was onder de indruk. Fila kreeg de kans om Dijkstra’s Het beest met de
kracht van tien paarden te illustreren, een hervertelling van de mythe van Theseus en
de Minotaurus. Het was een bijzondere ervaring, vertelt ze. ‘Een heel boek: vijftig
illustraties en een omslag. Zoiets had ik nog nooit gedaan.’ Dit jaar volgde De vuurvogel dat ze verfraaide met ragfijne, dromerige tekeningen, die een ambachtelijke
uitstraling hebben. Toch bestaan ze alleen digitaal. ‘Ik heb geen originelen op papier.
De vuurvogel zelf bestaat uit een rode vlek, de structuur van zijn vleugels heb ik los
getekend met een pennetje. Ik scan alle losse onderdelen in en schuif ze daarna op
de computer op een collageachtige manier in elkaar tot ik een krachtige compositie
vind. Elke tekening bestaat uit wel vijfhonderd tot zeshonderd lagen.’

F OTO S TA N H E E R K E N S

Drive en ambitie

Omslagillustratie voor Het beest met de
kracht van tien paarden

Djenné Fila (Tilburg, 1995) studeerde illus-

Het ambachtelijke gevoel bereikt ze door te werken met zelfbeschilderd papier. Ze

tratie aan de Academie voor Kunst en Vorm-

bewerkt het met sinaasappelnetjes, strooit zoutkorrels in ecoline, gebruikt sjabloon-

geving St. Joost in Breda en studeerde in 2017

drukken, stempels of soms zelfs een kabelkousje – alles om het papier structuur te

cum laude af. In 2018 won ze de tweede prijs

geven. Hoe belangrijk dat is, leerde ze van Carll Cneut, van wie ze les kreeg toen ze

en de publieksprijs in de BoekieBoekie Start

een jaar studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. ‘Van

Award en verscheen een tekening van haar

hem heb ik meegenomen dat als je zelf je papieren beschildert, er meer ziel in het

hand in de bundel Griekse helden. Later dat

materiaal zit.’ Cneut is een echte vakdocent met een groot oeuvre aan prentenboeken.

jaar illustreerde ze een van de sprookjes in

‘Op de Academie gaat het vooral om het zoeken naar eigenheid, het ontwikkelen van

De kikkerbilletjes van de koning van Janneke

je eigen stijl. Er is weinig connectie met het werkveld, dus ik vond het heel interessant,

Schotveld. In 2019 verscheen Het beest met

een docent met twee benen in het illustratievak.’

de kracht van tien paarden van Lida Dijkstra

De voorbereiding op het werkveld zou wat Fila betreft wel wat meer aandacht mogen

bij uitgeverij Luitingh-Sijthoff. Dit voorjaar

krijgen. ‘Veel studenten vallen na hun afstuderen in een gat. Het is ook lastig, je moet

maakte Fila op verzoek van uitgeverij Volt

durven springen. Zelf was ik vastbesloten er iets van te maken. Nu zou ik heel graag

de tekeningen bij De vuurvogel, een her -

een bruggenbouwer willen zijn tussen academie en werkveld. Aan studenten laten

vertelling van het wereldberoemde ballet

zien hoe je een mooi duurzaam bedrijf kunt opbouwen en kunt rondkomen als

van Fokine en Stravinsky door Bette Westera.

illustrator.’ •••

Inge Roos helpt een klant bij het boekenloket van kinderboekwinkel In de Wolken.

VAN AFHAALLOKET TOT
STEUN DE SCHATBEWAARDERS − Kinderboekhandelaars

en die is goed ontvangen. We hebben een trouw publiek dat

zijn enorm creatief in deze crisistijd. Ze vloggen, verzorgen

ons graag steunt. Op drukke middagen staat er nu een rij voor

livestreams, zetten een gratis bezorgservice op of creëren

de deur. Ik blijf optimistisch. Hoe we het ook gaan aanvliegen,

een kinderboekdrive-in – niets is te gek. Toch is er reden tot

wij gaan dit overleven,’ zegt ze vastbesloten.

bezorgdheid, vindt Anne Schroën van de Koninklijke Boekverkopersbond. ‘Alle charmante initiatieven ten spijt, als je

Matrixborden

aan het eind van de rit maar de helft van je jaaromzet haalt

Daniel Albering, eigenaar van De kleine kapitein met winkels

– de rekeningen moeten wél worden betaald.’

in Groningen en Rotterdam, omschrijft het gevoel in die eer-

DOOR ANNEMARIE TERHELL

ste weken: alsof je huis is afgebrand. ‘Je komt steeds achter

‘We hebben heel snel geschakeld,’ vertelt Inge Roos, eigen-

terdam is opengebleven, maar de binnenstad viel compleet

nieuwe gevolgen die je niet kunt overzien.’ De winkel in Rot-

aar van kinderboekwinkel In de Wolken in Voorburg. ‘De eer-

stil. ‘Aboutaleb had in de stad honderden matrixborden laten

ste zaterdag nadat Rutte maatregelen had aangekondigd om

plaatsen met de boodschap: blijf thuis. Dan kun je wel open

verspreiding van het coronavirus te voorkomen, waren we nog

zijn, maar dan is de boodschap naar consumenten toch niet

‘gewoon’ open. Onze winkel stond vol ouders, grootouders en

helemaal duidelijk. Mag je nu wel of geen boek gaan kopen?’

kinderen, het was veel te druk. Er werd gehoest en geniest en

De kleine kapitein wachtte niet af, maar startte direct een

ik dacht: dit kan niet. Die zondag hebben we plannen gemaakt

bezorgservice. Bestellingen die overdag worden geplaatst,

voor een afhaalloket. Toevallig had ik thuis twee statafels,

worden nog dezelfde avond thuisbezorgd. ‘Het gevolg is dat

die heb ik voor de ingang gezet. We hebben een filmpje ge-

mijn werkdag nu begint om acht uur ’s ochtends en pas ein-

post op social media om te vertellen dat klanten ons vanaf

digt om acht uur ’s avonds. Ik loop constant rond met drie

dat moment de hele dag kunnen mailen, bellen, appen of

mobiele telefoons om bereikbaar te zijn. De intensiteit is

Facebooken. ’s Middags mogen ze hun bestelling ophalen.

heel hoog, we moeten echt dubbel zo hard werken voor nog

Daarmee hebben we gekozen voor een duidelijke strategie

niet de helft van de omzet.’

ACTUALITEIT: DE KINDERBOEKHANDEL •
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Ongekende ramp

Drie keer toeteren

Bijna vijf weken na het begin van de lockdown, op 15 april

Ook Boekhuis De kleine tovenaar in Roermond, gelegen pal

j.l., verscheen een noodkreet in de Volkskrant. Anne Schroën,

naast een parkeerterrein buiten het drukke centrum, profiteert

directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond deelde de

van de ligging. Eigenaar Nicole Kleinen heeft het voortvarend

resultaten van een peiling onder de elfhonderd leden: één op

aangepakt. ‘We hebben de openingstijden teruggebracht,

de drie boekwinkels dreigt failliet te gaan. Met een dure voor-

maar zijn wel op de maandag extra opengegaan. Vlak voor

raad, relatief veel personeel en weinig vet op de botten, vrezen

de deur hebben we een kinderboekdrive-in gemaakt. Klanten

veel ondernemers voor het voortbestaan van hun bedrijf.

kunnen online of per telefoon bestellen. Drie keer toeteren is

Schroën hoorde van boekhandels in binnensteden die te

de afspraak, dan brengen wij hun bestelling naar buiten.’

maken hadden met omzetdalingen van tachtig tot negentig

Kleinen haalde er de pers mee en dat leverde extra klandizie

procent en trok aan de bel. ‘Er voltrekt zich een ongekende

op, plus een uitnodiging om boekentips te verzorgen voor de

ramp,’ zei ze tegen de Volkskrant.

Limburgse radiozender L1. ‘Er is hier een grote gunfactor,
merk ik. De campagne “koop lokaal” heeft ook veel goed

F OTO A N N E M A R I E T E R H E L L

Ve r s o e p e l i n g

gedaan.’ Kleinen ziet dit voorjaar zelfs een omzetgroei. ‘Nu

Nu, weer ruim een maand later, is ze nog niet minder bezorgd.

is het hopen op bestellingen van de scholen, want die komen

‘Ik zou dolgraag zeggen dat het met de versoepeling van de

nog niet echt op gang.’

maatregelen de goede kant op gaat, maar we weten natuurlijk nog niet hoe het uitpakt. De boekhandels moeten het heb-

Ve r s c h r a l i n g

ben van piekmomenten zoals de feestdagen en de Kinder-

Daniel Albering verwacht daar weinig meer van dit jaar. ‘De

boekenweek. Hoe gaan we die in hemelsnaam in met de

respons van scholen op de Kinderboekweek-mailing is nihil.

anderhalvemeter-economie? Technisch wordt het lastig. Niet

Normaal gesproken zou ik nu al meer dan honderd reserve-

alle boekwinkels hebben voldoende ruimte om genoeg klan-

ringen voor lespakketten binnen hebben. Scholen hebben nu

KINDERBOEKDRIVE-IN
ten binnen te laten, en in boeken moet je kunnen bladeren.

heel andere dingen aan hun hoofd. Ze staan voor grote

Dat kan nu vaak niet. Daarbij zijn veel ondernemers bang

logistieke problemen en komen niet toe aan het inkopen van

voor de aanstaande recessie. Wat gaat er gebeuren met het

boeken.’ Hij houdt van uitdagingen, maar wordt nu toch wel

besteedbare inkomen? Het is net als met een fiets die te lang-

ongerust. ‘Het liefst blijf ik positief, en het is fijn dat er media-

zaam rijdt. Als je niet meer trapt, blijft hij nog even doorgaan,

aandacht is voor de creatieve oplossingen voor ondernemers,

maar op een gegeven moment valt hij om.’

maar de andere kant van het verhaal moet ook verteld worden. Het gaat gewoon niet goed. De compensatieregelingen

Va s t e k l a n t e n k r i n g

schieten tekort. Het gaat mij niet alleen om mijn eigen winkel,

Voor de boekenbranche als geheel is het beeld somber, maar

maar om de hele branche. Als de online boekwinkel nu weg-

er zijn wel grote verschillen tussen individuele boekhandels.

loopt met de omzet en er als gevolg daarvan een verschraling

Vooral boekwinkels in de grote steden hebben het moeilijk,

optreedt in het aanbod, heeft dat gevolgen voor iedereen.

winkels in kleinere stadskernen met een sterke lokale functie

De boekhandel is de uitdrager van een stukje cultuur, en een

doen het beter. Veel van de dertig gespecialiseerde kinder-

belangrijke factor in het voortbestaan van het rijke boeken-

boekwinkels die Nederland rijk is, vallen in die laatste cate-

aanbod.’

gorie. Zij hebben vaak een grote vaste klantenkring. ‘Mensen

Anne Schroën deelt zijn zorgen. ‘In Nederland hebben we

kunnen nergens heen, dus een uitje naar de winkelstraat is

al decennialang een heel verfijnde letterensector. We vinden

al een uitstapje,’ merkt Henne van Beveren van Silvester Boek

het met elkaar heel belangrijk dat er verhalen verteld wor-

en Spel in Zoetermeer. Met een paar bescheiden aanpassin-

den. Boekhandelaren zijn de schatbewaarders. Van nature

gen – een desinfectietafeltje met handgel, een doos wegwerp-

zijn zij niet geneigd om op de barricaden te gaan, maar we

handschoenen en markeringen op de vloer – heeft Silvester

móéten nu om aandacht vragen. Consumenten moeten

niet hoeven sluiten. De omzet voor de maand april was on-

beseffen dat als ze het belangrijk vinden om toegang te

verwacht goed, zelfs hoger dan vorig jaar. ‘Maar,’ zegt ze

houden tot die boekwinkel in de buurt, ze die nú moeten

erbij, ‘toen hebben we ook niet zo’n goed jaar gedraaid.’

steunen.’ •••

UIT EEN SCHRIJVERSLEVEN

Bette Westera en Sylvia Weve

Quod libet
Een goede vriend van mij viert ieder jaar uitbundig zijn verjaardag. Zo niet dit jaar.
Gelukkig heeft hij een liefhebbende echtgenoot die al zijn vrienden het verzoek stuurde
hem deze keer te verrassen met een filmpje. Zelf heb ik ook een liefhebbende echtgenoot,
en hij is nog zeer muzikaal ook. Ik besloot een quod libet te schrijven en dat samen met
hem voor onze vriend in te zingen.
Letterlijk betekent quod libet ‘naar believen’, maar even googelen levert verschillende
definities op: een college waarbij de studenten om het even welke vraag aan de docent
mogen stellen, een compositie waarbij op humoristische wijze bekende melodieën na
elkaar of tegelijkertijd worden gecombineerd, geïmproviseerde polyfonie met fragmenten
uit volksliedjes, of gewoon een allegaartje.
Ons quod libet moest geen studentikoos vragenuurtje worden. Maar wat dan wel?
Geïmproviseerde polyfonie klinkt heel muzikaal onderlegd, en dat zijn we, maar de melodietjes die we wilden gebruiken waren eigen composities. Onbekende melodieën dus, al
dan niet op humoristische wijze gecombineerd, dat laten we aan de luisteraar. Het is dus
gewoon een allegaartje geworden. Maar wel een heel feestelijk allegaartje:

Niet omhelzend

Niet je omhelzend,

of omarmend,

niet je omarmend,

maar niet minder

niet knuffelend, niet zoenend,

hartverwarmend

behalve in de geest,

Niet dicht bij je

wensen wij jou een

wensen wij je

heel hartverwarmend

een geweldig feest!

een-op-een verjaardagsfeest!

Bette Westera

Bette Westera (1958) en Sylvia Weve (1954) debuteerden als duo met een prentenboek op rijm:
Bij mij onder de dekens (1999). Veel gezamenlijke boeken volgden, waaronder De zingende
zaagvis (2000), Ik leer je liedjes van verlangen (2010) en Aan de kant, ik ben je oma niet! (2012).
In 2015 wonnen zij samen de Woutertje Pieterse Prijs voor Doodgewoon (2014), een licht en
kleurijk boek over een ongebruikelijk thema voor kinderen: de dood. Dit jaar kregen zij de
prestigieuze prijs opnieuw voor Uit elkaar (2019), volgens de jury ‘een boek dat de tragiek niet
ontkent, maar de feestelijkheid laat zegevieren’. Westera won daarnaast drie Zilveren Griffels
en een Gouden Griffel; het oeuvre van Weve werd in 2019 bekroond met de Max Velthuijs-prijs
voor illustraties.

