KJV 2012-2013 (GROEP 4)
Al dat heerlijke verdriet / Peter van Gestel
(Frans Hoes)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
Peter van Gestel (Amsterdam, 1937) ging naar de toneelschool om vervolgens
een tijd te werken als acteur en dramaturg. Al gauw stapte hij over op het
beroep waar hij écht goed in bleek te zijn: schrijver.
In eerste instantie schreef Van Gestel voor volwassenen, maar na publicatie
van Uit het leven van Ko Kruijer in jeugdkrant de Blauw Geruite Kiel,
eigenlijk alleen nog voor kinderen. Voor Ko Kruijer ontving hij meteen een
Zilveren Griffel. Thema’s die in dat boek worden aangehaald zijn nog steeds
terug te vinden in van Gestels boeken: jongeren die zich eenzaam voelen, zich
niet begrepen voelen en hun weg niet kunnen vinden in de wereld waarin ze leven. Met Winterijs, dat
gaat over het weeskind Thomas, won hij De Woutertje Pieterse Prijs, een Gouden Griffel en de Nienke
van Hichtumprijs. In 2006 kreeg van Gestel voor zijn gehele oeuvre de Theo Thijssenprijs.
(bron: uitgeverij Querido Kind)
Kort samengevat
Jaspers vader is niet geschikt voor het gewone leven. Hij maakt het liefst muziek op straat, steelt een
dure armband van zijn rijke zus en verdwijnt soms wekenlang zonder iets van zich te laten horen.
Toch is Jasper gek op hem. Als zijn vader onverwacht sterft weet Jasper zich geen raad. Hij reageert
zich af op zijn moeder en zijn zus. Maar hij ontdekt ook dat verdriet niet alleen pijn doet.
Een melancholisch verhaal over relaties en gevoelens met wat minder actie. Maar de dialogen en de
stijl zijn erg knap. Wellicht een verhaal voor fijnproevers…
Personages


Jasper, een 6-jarig jongetje (in het begin van het verhaal, op het eind is hij ongeveer 10 jaar)
dat het moeilijk heeft met de onverwachte dood van zijn vader. Hij wordt onhandelbaar en
boos en koestert zijn verdriet. Hij kan (durft) dat verdriet maar moeilijk tonen in het openbaar.









Reni, zijn 2 jaar oudere zus waarmee hij goed opschiet, maar die met andere dingen (jongens)
bezig is, waardoor Jasper het gevoel krijgt dat ze niet langer zijn ‘maatje’ is. Zij heeft het
moeilijker met papa’s rare kuren en wilde dat ze een doodgewone papa had zoals iedereen.
Mama, die zich een ander leven had gedroomd en die af en toe troost en steun zoekt bij dokter
Paul.
Papa, die zichzelf een zwerver en een fantast noemt en maar moeilijk kan aarden binnen een
klassiek gezin en daarom regelmatig andere lucht moet opsnuiven. Toch houdt hij van zijn
vrouw en kinderen.
Tante Agaath, de rijkere en oudere zus van papa die sterft in de loop van het verhaal.
Dokter Paul, de vriend des huizes en de steun en toeverlaat van Jaspers mama. Hij is een
dikke man met een rood hoofd waarmee Jasper en Reni niet erg goed opschieten.

THEMA’S, TIPS EN VERWERKINGSMOGELIJKHEDEN
Aan de slag met het boek
Klassieke vragenronde
Altijd handig om te starten en het ijs te breken…











Wat vond je leuk, goed, mooi aan het boek? Wat maakt het boek sterk?
Wat vond je niet leuk? Waren er stukken die je vervelend vond? Welk zijn de minpunten?
Wat was er moeilijk of onduidelijk?
In dit boek gebeurt er weinig. De kracht zit in de dialogen en de taal. Vond je dat een
probleem?
Was er iets dat je verraste?
Lijkt die boek op een ander boek dat je ooit las?
Wat vind je van het einde van het boek?
Nodigt dit boek uit om nog boeken van Van Gestel te lezen?
Welk personage uit het boek sprak jou het meest aan?
Welk personage vond je minder sympathiek? Waarom?

Citaat/Motto
Vraag de juryleden of ze het citaat in het begin van het boek hebben opgemerkt. Het is een fragment
uit het gedicht ‘Heimwee’ van Willem Wilmink (uit de bundel Ze zeggen dat de aarde draait uit
1988): ‘Heimwee… hoe komt iemand erbij als hij nog woont in ’t huis waar hij geboren is’
Begrijpen de juryleden dit citaat ? Wat probeert Wilmink te vertellen ?
Je kan het hele gedicht aanbieden om de context te verduidelijken:
Heimwee?
Waarom trekt men een droef gezicht
als een rijnaak met een klein licht
de nacht invaart?
Waarom stemt een rangeerterrein

melancholiek, en wordt een trein
lang nagestaard?
Ik had als kind een huis en haard
en voor mijn toekomst werd gespaard
en in die kring
heb ik 't zigeunervolk benijd
dat zonder doel of zekerheid
langs 't koren ging.
Heimwee... hoe komt iemand erbij
als hij nog woont in 't huis waar hij
geboren is?
Wat is er dat hem denken doet
Dat iets heel dierbaars al voorgoed verloren is?
Waarom zou Peter van Gestel zijn boek met dit citaat beginnen? Wat is de link met het verhaal ?
Nog meer citaten
Van Gestels boek blinkt uit in mooie dialogen. Ga met een aantal citaten uit het boek aan de slag.












Citaat 1 (papa)
‘Ik moet nu echt een eindje gaan wandelen,’ zei hij. ‘Ik ben mezelf niet, en dat is vervelend
hoor, ik ben zo gehecht aan de idioot die ik was.’ (p. 42)
Citaat 2 (papa)
Papa lachte. ‘Zullen we ons kletsnat laten regenen?’ zei hij. ‘Ja ja,’ zeiden we allebei tegelijk.
‘Je mag niet nat worden van de regen,’ zei papa. ‘Dat is een van de dingen die ze je proberen
wijs te maken. Vandaar die afschuwelijke paraplu’s. Wat ze niet allemaal verzinnen.’ (p. 2728)
Citaat 3 (dokter Paul)
‘Hij vluchtte weg voor het echte leven. Dat kan natuurlijk niet. Het echte leven blijft je
achtervolgen.’ (p. 59)
Citaat 4 (mama)
‘Ik ben zo verdrietig dat ik er bijna om moet lachen,’ zei mama. ‘Jullie moeten maar niet op
me letten.’ (p. 75)
Citaat 5 (Reni)
‘Je keek zo bang naar me, Jasper, het was of het maar heel langzaam tot je doordrong dat ik
het was, en toen het eindelijk tot je was doorgedrongen wilde je zo vreselijk graag dat ik het
niet was, dat je helemaal wit werd en bijna flauwviel.’ (p. 95)
Citaat 6 (Jasper)
Straks word ik wakker. Dat droom ik vaak, en dan word ik ook heel snel wakker. Ik denk
nooit: straks ga ik dromen. Daar komt toch niks van. (p. 100)

Geef je juryleden een blaadje met de 6 citaten (zonder vermelding van bladzijde). Je kan ze zelf
voorlezen of eerst door je juryleden rustig laten lezen (of een combinatie). Daarna vraag je om ze in
chronologische volgorde te leggen. Op die manier moeten ze nadenken over de inhoud ervan en de
structuur van het verhaal.
Begrijpen de juryleden de inhoud van elk citaat? Bespreek eventueel kort onduidelijkheden en laat de
andere juryleden aanvullen wanneer iemand iets niet helemaal begrijpt of twijfelt.
Welk van de citaten zegt iets over de titel van het boek? (Citaat 4, waar mama geen blijf weet met haar
verdriet.)
Laat iedereen zijn of haar lievelingscitaat kiezen, uit dit lijstje of uit het hele boek. De juryleden
vertellen zo duidelijk mogelijk waarom ze voor een bepaald citaat kiezen. Is het omwille van de taal,
de inhoud, de originaliteit of om nog een andere reden?
Verhaal
Vonden de juryleden het erg dat er zo weinig gebeurde in het verhaal? Vraagt een dergelijk boek meer
aandacht van de lezer of juist niet ?
Klopt het dat meisjes dit soort boeken leuker vinden om te lezen (en dat jongens meer houden van
avontuurlijke verhalen met meer spanning) of is dat een fabeltje ? Je kan eventueel even de test doen
in jouw leesgroep.
Thema
(dood, verdriet na de dood van een geliefde)
Het hoofdthema uit het boek leent zich perfect tot een diepgaand gesprek. Het spreekt voor zich dat dit
gevoelige thema omzichtig moet behandeld worden. Hou rekening met de situatie en de ervaringen
van je juryleden.
Enkele vragen die als uitgangspunt kunnen dienen:








Wat is volgens de juryleden het belangrijkste thema van het boek? (dood, rouwproces)
Waarom heeft vooral Jasper het zo moeilijk na de dood van zijn vader?
Had je zelf al eens verdriet na de dood van iemand uit je familie?
Hoe reageren de meeste mensen daarop? Welke reacties geven je steun en welke doen extra
pijn?
Wat vind je van het einde van het verhaal? (Jasper krijgt een hondje.)
Is dit een goede/slechte afloop?
…

Titel/hoofdstukken van het boek
Wat is er speciaal aan de titel van dit boek ? (‘heerlijk’ en ‘verdriet’ zijn meestal tegenovergestelde
dingen)

Waarom zou het boek deze titel gekregen hebben? (Het citaat op p.75 geeft een hint.)
Vonden jullie de titel van het boek goed gekozen? Waarom (niet)?
Het boek heeft 3 grote delen, was dat de juryleden opgevallen? (Papa, mama en Reni)
Waarom heeft de auteur zijn boek op die manier verdeeld?
Andere boeken rond dit thema





Ik ben Olivia en daar kan ik ook niks aan doen / Jowi Schmitz (Lemniscaat, 2011) 11+
Als je dit leest, ben ik dood / Sally Nichols (De Fontein, 2008) 11+
De zomer van de snoek / Jutta Richter (Lannoo, 2005) 11+
Dit is mijn huis, zei het water / Bouke Billiet (Afijn, 2006) 9+)

Je kan deze samenkomst perfect afsluiten met het voorlezen van een fragment uit één van de
bovenstaande boeken. Als je een wat luchtiger stukje zoekt dat een tegengewicht vormt voor het wat
zwaardere boek van Van Gestel, zijn de boeken van Schmitz en Nichols het meest bruikbaar.

KJV 2012-2013 (GROEP 4)
Amber & S / Dimitri Leue & Vanessa Verstappen (ill.)
(door Delphine Cattrysse)

Auteursinfo
Dimitri Leue (°1974) studeerde in 1996 af als meester in de Dramatische Kunsten aan het
Conservatorium van Antwerpen onder leiding van Dora Van der Groen. Sindsdien was hij als acteur te
zien in voorstellingen van de Kakkewieten, HETPALEIS, BRONKS en Rataplan vzw. Voor
BRONKS maakte hij Hoe mooi is Villapersele?, Zarah of de vogels keren terug uit het Zuiden
(Signaalprijs 1998), Nonkel Eddy, Sinds de komst van Sint San en Brooddoos (een verhaal in veertien
sneetjes). Voor HETPALEIS schreef en/of speelde en/of regisseerde hij Het kleine sterven, Zeemajeur/Zee-mineur, AZEN, Fink of het uniform van de liefde, Lodewijk, de koningspinguïn, In de
naam van Sebastiaan of hoe een steen aantrekkelijk kan zijn, Armandus de Zoveelste en NINA NINA of
de stad zonder kinderen. Verder schreef Dimitri Leue mee aan de film Teamspirit 2 en aan de
scenario’s voor de gelijknamige televisiereeks, waarin hij ook meespeelde.
In 2006 en 2007 was Dimitri Leue in HETPALEIS samen met Pieter Embrechts de centrale figuur van
het hele crossmediale W@=D@-project. Binnen dit project schreef, regisseerde en speelde
hij Kumari en De blinde koning of de Mahabharata door de ogen van een blinde. In 2008 toerde hij
doorheen het land met zijn milieuvriendelijke theatervoorstelling Don Kyoto. Een jaar later maakte hij
in Rataplan, samen met Jonas Van Geel, Toon Offeciers en Steven Vromman (aka Low Impact Man)
een andere ecologische voorstelling: Tegen de lamp. Begin 2011 speelde Dimitri Leue in de
theatervoorstelling Het Lortcher-syndroom.
In 2006 verscheen Leues boek Even gelukkig. Over verliefden, de liefde en dan ook nog wat
verdriet (Lannoo), een verzameling van 13 verhalen over het opperste geluk en het diepste ongeluk.
Andere boeken van hem zijn Zarah of de vogels komen terug uit het Zuiden, Lodewijk de
koningspinguïn, Gaande Weg, Don Kyoto, Appartemensen, Brooddors, Prins Tsjaiko en Armandus de
Zoveelste. Voor Armandus de Zoveelste kreeg hij in 2011 een Boekenpluim.
(www.hetpaleis.be/bio/dimitri-leue)
Vanessa Verstappen tekent onophoudelijk, en dat al sinds ze een potlood kan vasthouden. Op Sint
Lucas Antwerpen vond ze haar biotoop en ze studeerde in 2008 af als master in de illustratieve
vormgeving. Inspiratie vindt ze in haar verzameling oude kinderboeken, voorbijgangers op straat,

mooie teksten, maar vooral haar eigen grenzeloze verbeelding. Begin 2011 ontving ze een
Boekenpluim voor de illustraties in Armandus de Zoveelste van Dimitri Leue.
Vanessa Verstappen houdt van handgemaakt werk, van het ambachtelijk creëren en de langzame weg
van de idee naar het uiteindelijk beeld. Aan haar prenten komt geen computer te pas, op geen enkel
moment. Ze begint met potlood en papier, en tekent. Wel duizend schetsen gaan aan het houtsnijden
vooraf. De inhoud van een prent moet namelijk juist zitten voor ze aan de vorm begint. En wat als
zo’n arbeidsintensieve houtsnede misloopt? Dat komt zelden voor.
(Leeswelp, nr. 5, juni 2011)
Kort samengevat
Amber is jarig. Ze wordt zes (of is het negen?) en komt met haar mama voor het eerst naar Antwerpen.
Trots loopt ze met een gouden kroon met diamant door de grote stad en ze kijkt haar ogen uit. Maar
als ze aan de Schelde komen, gaat het mis. Haar kroon waait weg en Amber loopt er in paniek
achteraan. Tijdens haar tocht door de stad ontmoet ze S , een vriendelijke jongen die haar wil helpen
haar kroon te zoeken. Samen ontmoeten ze een reeks geestige figuren (of zijn het echte geesten?) die
hen elk een deel van de stad laten zien. (Biblion)
Titel
Welke associaties riep de titel Amber & S bij de juryleden op? Waar zou deze titel naar
kunnen verwijzen? Maakte de titel de juryleden nieuwsgierig naar het boek?
Als je dit gesprekje houdt vóór de juryleden het boek lezen, kan je achteraf nagaan of de
verwachtingen klopten (of niet).
Noot
‘Amber & S’ kan je interpreteren als Amberes, de Spaanse benaming voor de stad Antwerpen.
De ondertitel, ‘Een prinses van zes of negen karaat’, verwijst naar Antwerpen, Diamantstad.
Cover
Duid de juryleden op het belang van illustraties! Een illustrator is vaak even belangrijk als de auteur
van een boek.




Spreekt de cover de juryleden aan? Maakte die hen nieuwsgierig?
Wat kunnen ze vertellen over de omslagillustratie? Past die bij het verhaal?
Welke Antwerpse monumenten staan op de cover? Toon eventueel wat foto’s van de
Boerentoren, de kathedraal, het MAS…

Illustraties


Vanessa Verstappen heeft een expressieve en fantasierijke stijl. Maak de juryleden hiervan
bewust door samen naar de tekeningen te kijken en op de details te letten.









Kennen de juryleden Armandus de Zoveelste van Dimitri Leue en Vanessa Verstappen? Toon
het boek en laat de juryleden erin bladeren. Laat hen vertellen wat ze zien. Zien ze
gelijkenissen met Amber & S?
Noot: in oktober 2012 verschijnt Didi de dodo of ei zonder land, het derde boek van Dimitri
Leue en Vanessa Verstappen.
Welke techniek(en) werd(en) er in dit boek gebruikt? Vanessa Verstappen maakt houtsnedes.
Op de blog van Villa Kakelbont vind je een foto van hoe dat eruit ziet:
www.villakakelbont.be/blog/?p=5131
Bekijk samen met de juryleden hoe alles afgebeeld wordt. Zijn de illustraties realistisch of
fantasie? Hoe zie je dat?
Vertellen de prenten meer dan de tekst of beelden ze de tekst gewoon uit?
Vinden de juryleden de tekeningen mooi? Kunnen ze ook aangeven waarom wel/niet?

Personages






Welke personages komen in het boek voor? Bespreek met de juryleden hoe de personages
geschetst worden.
Wie zijn de belangrijkste personages? Welk personage vinden de juryleden het leukst en
waarom? Zijn er te veel of te weinig personages in het verhaal? Waarom?
Welke invloed hebben de personages op elkaar? Wat is hun relatie?
Zijn alle personages even belangrijk? Zou je een personage kunnen weglaten? Waarom
wel/niet?
Noot: Sufiyan is een Arabische naam en betekent ‘scheepsbouwer’. Amber is ook een
Arabische naam, die ‘geel-bruin, waardevol juweel’ betekent.

Meer lezen?
Hebben de juryleden zin om nog een boek van Dimitri Leue te lezen? Breng een stapeltje boeken van
hem mee naar de bijeenkomst en stel ze (kort) voor. Je kan de boeken tentoonstellen op een aparte
tafel en de juryleden er na de bespreking in laten bladeren.
Bibliografie van Dimitri Leue










Zarah, of de vogels komen terug uit het Zuiden (Standaard, 1997)
Het kleine sterven: een poging om drie dagen niet te zijn (HET PALEIS, 2000)
Azen (HET PALEIS, 2002)
Lodewijk, de koningspinguïn (Lannoo, 2005) – genomineerd voor de KJV (groep 3) in 20052006
Even gelukkig : over verliefden, de liefde en dan ook nog wat verdriet (variaties op eenzelfde
thema) (Lannoo, 2006)
Gaande weg (Lannoo, 2007) – genomineerd voor de KJV (groep 6) in 2008-2009
Don Kyoto (Lannoo, 2008)
Mius: met toeters en bellen (Bakermat, 2009)
Appartemensen (Lannoo, 2009) – genomineerd voor de KJV (groep 3) in 2010-2011







Armandus de Zoveelste (Lannoo, 2010)
Brooddoos (Minestrone Culinaire Uitgeverij, 2010)
Prins Tsjaiko: een verliefdheidsverhaal (Lannoo, 2010)
Amber & S (Lannoo, 2011)
Dodo klein of ei zonder land (Lannoo, 2012)

Bespreking volgens de methode Chambers
(Zie ook: Methode Chambers op http://kjv.be/begeleiders/handboek.php)
Verdeel een blad in 4 kolommen, die je samen met de juryleden invult.
Geef als begeleider aan dat elke mening evenwaardig is.










Leuk
Wat vond je leuk of mooi aan dit boek?
Het is belangrijk dat je als begeleider aangeeft dat een goed of een slecht boek per definitie
niet bestaat. Je kan als jurylid een boek goed of slecht vinden, maar daarom vindt een ander
dat niet.
Waar had je meer over willen lezen?
Niet leuk
Wat vond je niet leuk aan dit boek?
Waren er stukken die je vervelend vond?
Moeilijk
Wat was er moeilijk of onduidelijk?
Wat vond je vreemd?
Was er iets dat je nog nooit in een boek bent tegengekomen?
Patronen
Was er iets dat steeds terug kwam in het verhaal?
Extra, algemene vragen
Waarover dacht je dat het boek zou gaan toen je de titel las?
Ken je andere boeken die hierop lijken?
Wat ga je anderen over het boek vertellen?
Hoe lang duurt het verhaal?
Door wiens ogen zie je de gebeurtenissen?

Verhaallijn
Maak een kopie van de illustraties op p. 11 (Antwerpen-Centraal), p. 15 (het beeld van de arend op de
Meir), p. 19 (Onze-Lieve-Vrouwetoren met de Boerentoren), p. 24 (de Schelde), p. 34-35
(voetgangerstunnel), p. 51 (Carolus Borromeuskerk) en p. 69 (Bourla) en bouw zo samen met de
juryleden het verhaal opnieuw op.

Recensie
Deze recensie kan je met de juryleden bespreken. Zijn zij het eens met de recensent? Welke
argumenten herkennen ze? Over welke argumenten denken ze anders?
Amber is jarig. Daarom neemt haar mama haar mee naar Antwerpen om een dag samen op stap te
gaan. Amber draagt een mooie kroon en geniet van al wat ze onderweg ziet. Ze wandelen van het
Centraal Station over de Keyserlei en de Meir naar de kathedraal. Daar mag Amber even meespelen
met een straatartiest, omdat ze jarig is. Bij het Steen gebeurt er iets vervelends: de kroon van Amber
valt in het water. Ze ziet nog net dat twee meeuwen de diamanten uit haar kroon pikken en
wegvliegen. Ze loopt de meeuwen achterna en raakt haar mama kwijt. Gelukkig ontmoet ze Sufiyan,
die mee gaat zoeken. Maar zijn ideeën helpen niet, de kroon en de diamanten zijn weg. En ondertussen
zoekt de politie door de hele stad naar Amber…
Dit verhaal neemt je mee op reis door Antwerpen. Enkele bekende plekjes worden bezocht en er
worden heel wat verhalen verteld. En wie zijn toch al die behulpzame mannen? Amber is een
enthousiast meisje dat zonder zich veel vragen te stellen op stap gaat met een vriendelijke jongen, die
gelukkig alleen maar goede bedoelingen heeft. Samen beleven ze heel wat boven- en ondergronds in
Antwerpen. Door de ongeruste mama die de politie inschakelt, komt alles weer goed. Het is een
sfeervol verhaal waarin niet alleen Amber maar de hele stad Antwerpen de hoofdrol speelt. Een vlot
geschreven, speels avontuur in een levendige stad.
Mik Ghys op www.pluizuit.be
Fragmenten
Een uitstap met de juryleden naar Antwerpen om er aan de hand van het verhaal van Amber & S de
stad te verkennen is ideaal. Helaas is dit niet voor alle KJV-groepen haalbaar. Hieronder vind je enkele
fragmenten uit het boek, met daarbij telkens verwijzingen naar foto’s, informatie, etc. Neem reisgidsen
en foto’s mee naar de bijeenkomst om te tonen aan de juryleden. Op die manier kunnen ze Antwerpen
aan de hand van het boek en de extra informatie toch verkennen.
Je kan op voorhand aan de juryleden vragen om informatie over de stad Antwerpen te verzamelen.
I. DIAMANTWERPEN
1. Centraal begin
p.9: “Niemand kan Amber wijsmaken dat geesten niet bestaan, na wat zij heeft meegemaakt. Het is te
zeggen: niemand kan haar wijsmaken dat één bepaalde geest niet bestaat. De geest van een stad. De
geest van Antwerpen. Sommigen noemen hem Lange Wapper.”
Foto: http://www.flickr.com/photos/goodredroad/3509854644/
Het verhaal van Lange Wapper:
http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/40/695.Y29udGV4dD04MDM0MjE5.html

p.9: “Laten we het verhaal even op het juiste spoor zetten en beginnen bij het begin. Amber en haar
moeder stapten van een trein [...] haar ogen smulden van de ijzeren constructie van de stationshal
waar zich honderd jaar geleden al dezelfde taferelen afspeelden als nu en morgen.”
Het Centraal Station van Antwerpen is het eindstation van de oudste spoorlijn van België
(Brussel-Mechelen-Antwerpen). Het is ontworpen door architect L. Delacenserie (Bruggeling)
en gebouwd tussen 1895 en 1905.
Foto: http://www.flickr.com/photos/24041160@N02/5904264363/
Informatie:
http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/28/510.Y29udGV4dD0zMDE0OTIx.html
Informatie architect L. Delacenserie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Delacenserie
2. Een prinses op de Keyserlei (en Meir van dat)
p. 13: “...hoe de benedenverdieping van prachtige, oude huizen met gouden standbeelden moderne
winkels waren geworden…”
Foto: http://www.flickr.com/photos/davydutchy/6860047146/
“Moeder wees naar een toren op het einde van de straat [...] De boerentoren, groot en stevig als een
gezonde boer.”
Foto: http://www.flickr.com/photos/erfgoed/2828527702/
Informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Boerentoren
“Amber zag plots een gigantische, bronzen vogel staan. [...] ze zag in de verte een grote, stenen hand
op de grond liggen, waar ze wel eens op wou kruipen.”
Foto Hand: http://www.flickr.com/photos/dejakke/1554843556/
Informatie De Arend: http://www.standbeelden.be/standbeeld/1940
Informatie stenen Hand: http://www.standbeelden.be/standbeeld/510
3. Onze-Lieve-Vrouwewals en het stadkasteel
p. 17: “Van boven op die stenen hand zag Amber een tweede toren. ‘De Onze-Lieve-Vrouwetoren.
Toch? Dat is hem. Ik bedoel dat is ze. Want zij is Onze-Lieve-Vrouw en de boerentoren is een boer.’”
p. 17: “‘Wist je dat de toren van de kathedraal exact honderddrieëntwintig meter hoog is? Eén-tweedrie.’[...] ‘De kathedraal is zo oud als vier opa’s en oma’s samen, Amberlief.’”
Deze kathedraal is gebouwd tussen 1352 en 1521. In de 19de-eeuwse jeugdroman Een hond
van Vlaanderen (A Dog of Flanders) van Ouida bezoeken de arme jongen Nello en zijn hond
Patrasche de Antwerpse kathedraal en brengen een oude droom in vervulling door er naar een
schilderij van Pieter-Paul Rubens te kijken. In Japan is het boek een grotere
literatuurklassieker dan in België en veel Japanse toeristen bezoeken hierom ook de
Antwerpse kathedraal om er naar het schilderij van Rubens te kijken.
[Bron: Wikipedia]
Foto: http://www.flickr.com/photos/johnnycooman/5896653076/
Informatie: http://www.antwerpenanders.be/NL/OLV.htm

p. 21: “Amber en haar moeder gingen in de richting van een groot plein met een kasteel. Een mooi
kasteel vol vlaggen. ‘Woont daar een ridder, mama, achter die wapperende gevel?’ ‘Nee, achter al die
vlagen woont onze burgervader.’ […] ‘Onze burgemeester, liefje. Dat is het stadhuis.’”
Foto: http://www.flickr.com/photos/mysmalllamb/3205045446/
Informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadhuis_van_Antwerpen
4. Veel Steen en nog meer water
p. 23: “De Suikerrui rook eerder zout dan zoet. De geur van mosselen en een koppel krijsende
meeuwen hebben al veel toeristen doen denken dat ze dicht bij de zee waren.”
Foto: http://www.flickr.com/photos/65102105@N07/7951028474/
Informatie: http://www.antwerpengids.be/bespreking/suikerrui
“‘Daar, mama, nog een stadkasteel. Woont daar de burgermoeder?’ ‘Nee, Amberlief, dat is het Steen.
Het is al meer dan 800 jaar oud.’”
Het Steen wordt “bewaakt” door een beeld van Lange Wapper.
Foto: http://www.flickr.com/photos/sarmad_sohaib/3985678650/
Informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Steen_(Antwerpen)
“De Schelde, de rivier die kronkelde als een slang.”
Foto: http://www.flickr.com/photos/jeroenkenis/2277850344/
Informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Schelde_(rivier)
II. KOEKENSTAD TROEF!
5. Onderwaterballet en een luchtlijn
p. 33: “S liep naar een gebouw dat naast het basketbalveldje stond en verdween. Amber holde achter
hem aan. Ze zag hoe hij op een gigantische roltrap naar beneden ging. Roltrap na roltrap rolden ze de
aarde in. [...] Sufiyan legde uit dat ze via de voetgangerstunnel naar de andere kant van de Schelde
zouden wandelen. In die lange witte gang galmden de woorden van haar nieuwe vriend wel 1144
ambermeter heen en terug.”
Foto: http://www.flickr.com/photos/24863093@N02/4301160619/
Informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Annatunnel
6. Binnenstad, innerstad
p. 40: “Hij liep langs het standbeeld van een havenarbeider. ‘Kijk, Amber, dat is de buildrager.”
Foto: http://www.flickr.com/photos/erik_dhamers/3160275710/
Informatie: http://www.standbeelden.be/standbeeld/412
p. 42: “Het was donker. Ze kon niet zo goed zien waar ze precies waren. ‘De ruien? De riool zul je
bedoelen?’ […] ‘Riool. Riool. Riool. Een rui is helemaal geen riool!’ […] ‘Vroeger was deze rui een
verdedigingsgordel. Een gracht dus eigenlijk rond de stadskern. Een watergang. Een greppel. Een rei.
Een rui. Geen riool.’”

Informatie: http://www.visitantwerpen.be/bezoekerssite-nl/bezoekerssite-nldoelgroepnavigatie-bezoekers/bezoekerssite-nl-doelgroepnavigatie-bezoekers-watdoen/bezoekerssite-nl-doelgroepnavigatie-bezoekers-wat-doen-attracties-ruien.html
7. Hoogtepunt van de stad
p. 49: “Joris had hen uitgelegd waar ze weer naar boven konden: daar waar de rode bakstenen stopten
en er alleen nog maar witgrijze zandstenen waren. Die stenen waren duurder dus zelfs onder de grond
konden rijken laten zien dat ze geld hadden. Het waren jezuïeten die hierboven hadden gebouwd. Ze
stonden nu onder de Carolus Borromeuskerk.”
Foto: http://www.flickr.com/photos/65102105@N07/7951029812/
Informatie Carolus Borromeuskerk: http://www.visitantwerpen.be/BezoekerssiteNL/Bezoekerssite-NL-Doelgroepnavigatie-Bezoekers/Bezoekerssite-NL-DoelgroepnavigatieBezoekers-wat-doen/Bezoekerssite-NL-Doelgroepnavigatie-Bezoekers-wat-doenbezienswaardigheden/Bezoekerssite-NL-Bezoekerssite-NL-Sint-Carolus-Borromeuskerk.html
p. 54: “Sufiyan keek naar het standbeeld op het plein en vroeg zich af welke heilige dat was. ‘Dat is
geen heilige, mijn jongen, dat is de man die zijn volk leerde lezen. Hendrik Conscience. Het is te
zeggen, hij leerde ze niet lezen, hij gaf ze reden om te leren lezen. Want hij koos ervoor om in het
Vlaams te schrijven. De taal van het volk. En niet in het Frans.’”
Foto: http://www.flickr.com/photos/skender/3070980307/
Informatie Hendrik Conscience: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Conscience
p. 57: “Van hieruit konden ze inderdaad heel Antwerpen zien. Overal zagen ze wel iets blinken. Daar
een gouden boogschutter. Ginder een leeuw. Een engel. Een vrouw met twee bliksemschichten in haar
handen. Een raam. Een spiegel. De stad was schitterend.”
Foto leeuw: http://www.flickr.com/photos/rissan/415642521/
Foto vrouw met twee bliksemschichten/‘Electrica’:
http://www.flickr.com/photos/wontolla_jcb/1397878955/
p. 58: “‘Probeer die maar eens op je kroon te zetten. Het MAS! Museum Aan de Stroom! Op je kroon!
Zo’n groot gebouw! Op je hoofd! Met al die schilderijen erin. En al die Antwerpse handjes! En al die
mensen!’”
MAS: http://www.flickr.com/photos/michel-depril/5317222940/
Informatie het MAS:
http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/4/762.Y29udGV4dD04MDM0MDQ4.html
8. Foert met de grote F!
p. 63: “Amber zat met haar handen in het haar het hoogste trapje van de kiosk op de Groenplaats.
[…] Ze zag een grote glimlach. Een gigantische glimlach. Daaronder zag ze nog een glimlach. Twee
lachende monden onder elkaar. Ze veegde haar tranen weg om beter te kunnen kijken. Nu pas zag ze
dat de bovenste mond eigenlijk een gigantische krulsnor was.”
Foto Groenplaats: http://www.flickr.com/photos/brostad/5929488871/
Foto ‘Snor van het jaar’: http://www.flickr.com/photos/53231107@N04/7320662472/

Informatie Groenplaats: http://nl.wikipedia.org/wiki/Groenplaats
Informatie Antwerpse snorren: http://nl.wikipedia.org/wiki/Snorrenclub_Antwerpen
p. 66: “‘Vogeltjesmarkt’, vulde Sufiyan gewillig aan. ‘Nee! De Vogelenmarkt. “Vogeltjesmarkt”, dat
zeggen de Hollanders. Wij zijn toch geen keeskoppen. Nee, wij zijn sinjoren. Wij zijn van hier! En
wij zeggen; Vogelenmarkt, hebt ge dat gehoord?’ […] Onderweg naar de Vogelenmarkt ratelde de
man maar door over hoe inspirerend deze stad wel voor hem was. De haven, de Jodenbuurt, de
Zoölogie, het stadspark, het Noord, het Zuid.”
Foto Vogelenmarkt: http://www.flickr.com/photos/napfisk/2382122043/
Informatie Vogelenmarkt:
http://www.allesoverantwerpen.nl/zien-en-doen/evenementen/vogeltjesmarkt.htm
Informatie ‘sinjoren’: De sinjoren is de (bij)naam voor de inwoners van Antwerpen.
De bijnaam ‘sinjoren’ voor de Antwerpenaren dateert uit de periode van de Spaanse Inquisitie,
en is afgeleid van het Spaanse señor, wat ‘(deftige) heer’ betekent. In ‘’t stad’ beschouwt men
trouwens enkel personen van wie de ouders en voorouders in Antwerpen geboren zijn als
‘sinjoor’. Anderen spreken zelfs pas van een echte ‘sinjoor’ wanneer men binnen de Spaanse
Vesting (tussen De Leien en de Schelde) is geboren. Mensen die in Antwerpen geboren zijn,
maar van wie de ouders niet allebei Antwerpenaar zijn, worden vaak pagadder genoemd.
(cf. p. 63)
[Bron: Wikipedia]
p. 67: “Ik ben zot van deze stad. Brussel heeft misschien wel Manneke Pis, maar wat is daar nu aan?
Iedereen moet naar het toilet. Daar is niks aan. Nee, wij hebben dit beeldje: den deugniet.”
Foto: http://www.flickr.com/photos/15954427@N03/3422728149/
Informatie: Het beeld van den deugniet wordt vaak gestolen: http://www.gva.be/regioantwerpen-stad/antwerpen/den-deugniet-voor-tiende-maal-gestolen.aspx
p. 68: “De Bourla! De mooiste theaterzaal van heel België en omstreken. Een pralinedoos waar ge
kunt smullen van de lekkerste pralines. De pralines die ge daar naar binnen krijgt, zijn prachtige
beelden, mooie teksten, pure emoties.”
Foto: http://www.flickr.com/photos/toerismevlaanderen/5702971844/
Informatie Bourla: Bourla theater is gelegen op de Komedieplaats, niet ver van de Meir. Het
gebouw heeft een laatclassicistische stijl.

KJV 2012-2013 (GROEP 4)
De glittergrot / Odo Hirsch
(door Frederic Vercaemst)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
Odo Hirsch werd geboren in 1962 in Melbourne (Australië) onder de naam David Kausman.
Odo Hirsch is het een pseudoniem dat hij als schrijver gebruikt. In Australië studeerde hij voor arts,
maar hij woont in Londen (UK), waar hij ook als arts gewerkt heeft. Zijn pseudoniem diende om een
duidelijk onderscheid te maken tussen zijn beroep en zijn schrijven. Hij wou immers vermijden dat
zijn patiënten het gevoel hadden dat ze bij een schrijver op spreekuur gingen. Tegenwoordig werkt hij
niet meer als dokter maar is hij adviseur van verschillende bedrijven. Zijn pseudoniem heeft hij
gehouden.
Kort samengevat
De familie van Darius Bell woont sinds vele generaties op een prachtig landgoed. In ruil daarvoor
moeten ze elke 25 jaar een kostbaar cadeau geven aan de stad. Dat ging jarenlang goed, maar nu is het
geld op. Als ze niet snel met een geschenk komen, verliezen ze het landgoed en – misschien nog wel
erger – hun eer. Maar Darius’ vader lijkt niets te ondernemen… Darius zelf geeft niet op. Hij bedenkt
een plan om zijn vader te helpen. Ergens achterin het domein heeft hij een grot ontdekt met prachtige
glinsterende diamanten. Na onderzoek blijken de diamanten niks waard te zijn, maar dat neemt niet
weg dat ze iedereen beroeren met hun glitterpracht. Darius wil de grot toegankelijk maken voor het
hele dorp, zodat iedereen ervan kan genieten. Helaas is het openstellen van de grot niet zo
vanzelfsprekend. Darius’ plan mislukt en zijn vader moet met een kruiwagen vol verse groenten uit
eigen tuin naar de burgemeester. Met een klein hartje komt hij het stadhuis binnen – maar als een
groot man zal hij het weer verlaten. Hij heeft de pestende burgemeester mooi op zijn plaats gezet en
zichzelf zijn armoede vergeven. En de grot? Die heeft niet als geschenk kunnen dienen, maar wordt
toch met een groot feest onthuld en bewonderd.
Het boek
De glittergrot is een spannend boek. Wat vonden de lezers hiervan? Hebben ze het boek in één ruk
uitgelezen? Of was het een moeilijk verhaal waar ze zich door moesten worstelen?
Darius wordt omschreven als een jongen die doorzet. Hij neemt de touwtjes zelf in handen wanneer hij
merkt dat er van Het geschenk niks terecht komt. Kennen de juryleden andere doorzetters? Is Darius
een voorbeeld of een rolmodel voor hen? Kunnen ze iets van hem leren?

Welk geschenk zouden de juryleden zelf bedenken? Vinden ze de oplossing in het boek een goede
oplossing? Zouden ze het anders aanpakken? Bedenk samen andere, meer of minder geschikte,
geschenken.
Het verhaal loopt gelukkig goed af. Hadden de juryleden deze afloop verwacht, gezien dat het plan
van Darius uiteindelijk mislukt? Darius’ vader geeft de burgemeester lik op stuk. Waren ze hiervan
onder de indruk? Bespreek samen materiële rijkdom en geestelijke rijkdom. Wie is eigenlijk het rijkst?
Laten we ons niet allemaal verleiden door materiële rijkdom?
Verwerkingsideeën
(Niet zo’n goed) verhaal
Darius’ vader schrijft – niet zo’n goede – verhalen. Geef elk jurylid een blad papier. Op dit blad
schrijft iedereen een zin. Dat is de start van een verhaal. De juryleden geven hun blad door aan de
persoon die naast hen zit. Die gaat op een nieuwe regel verder met een nieuwe zin. Zo gaat het verhaal
verder. Als hij hiermee klaar is plooit hij de eerste zin weg, zodat die niet meer zichtbaar is voor het
volgende jurylid. Ze geven het blad door, er komt weer een zin bij, de vorige wordt weer
weggeplooid… Als het blad weer bij de eerste persoon is, leest die het volledige verhaal voor. (Als er
niet zoveel kinderen zijn, kan het blad verschillende rondjes doen.)
Het geschenk
Geef de juryleden op voorhand de opdracht om een geschenk mee naar de bijeenkomst te brengen.
Bespraak samen wat ze meegebracht hebben en waarom dit het ideale geschenk is.
Knutselen
 Maak met verschillende materialen een groot geschenk. Zorg voor voldoende
wegwerpmaterialen, verbindingsmaterialen, verf, enz...
 Maak een kijkdoos, met daarin een glittergrot te zien. In de winkel kan je nepedelstenen
kopen. Misschien moet je wel met een zaklamp in de kijkdoos schijnen om de edelstenen te
zien glinsteren…
Wist je dat
…er al een tweede deel bestaat van Darius’ avonturen? Het verhaal heet Darius Bell and the crystal
bees. Helaas is de vertaling er nog niet. Waarzou dit verhaal over kunnen gaan? Wie gaat dit tweede
deel zeker lezen? Je vindt een afbeelding van de cover op de volgende pagina.

KJV 2012-2013 (GROEP 4)
De Melkweg / Bart Moeyaert
(door Els Debuyck)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
Bart Moeyaert (°09/06/1964) groeide op in Brugge, in een groot huis aan de rand van de stad. Van
zeven broers was hij de jongste. Als kind las hij veel, alle soorten boeken. En schreef en tekende hij
zonder dat hij echt plande schrijver te worden. Poppenkastverhalen, korte verhalen, een huiskrant... Op
zijn elfde schreef hij een eerste boek van veertig getypte vellen over een geheime club.
In 1983 debuteerde hij met Duet met valse noten (Averbode) dat uit zijn dagboek was gegroeid. Na
zijn Kunsthumaniora en een lerarenopleiding talen en geschiedenis in Brussel, verhuisde hij naar
Antwerpen. Daar zou hij zich meer en meer op schrijven toeleggen. In 1995 werd het zijn beroep.
Hij schrijft onder meer romans, verhalen, gedichten, toneelteksten en waagt zich ook op de planken als
verteller en acteur. In 2002 eindigde hij bij de laatste drie genomineerden van de Hans Christian
Andersen Prijs, een voorlopig internationaal hoogtepunt in zijn carrière. In 2006 en 2007 was hij
stadsdichter van Antwerpen.
Bart Moeyaert is één van de bekendste (jeugd)schrijvers van Vlaanderen en Nederland. Zijn werk
wordt dan ook veelvuldig vertaald. Zijn suggestieve, poëtische, sobere stijl maken de emoties in zijn
boeken tussen de regels heel voelbaar. Hij gebruikt steeds minder woorden, probeert zijn vertelling zo
fijn mogelijk uit te puren. Zijn werk is moeilijk in een vakje onder te brengen – als dat zou moeten.
Leesbaar voor en door alle leeftijden, dus.
 www.bartmoeyaert.com
Het schilderij op de cover is op vraag van de auteur gemaakt door Ben McLaughlin.
Korte inhoud
Op een van de laatste dagen van de zomer zitten drie kinderen in hun clubhuis boven op de muur rond
Oud IJzer CV: Oskar, zijn oudere broer Bossie en hun vriendin Geesje. Het clubhuis heeft geen dak en
geen muren en verder ontbreekt ook alles wat bij een club hoort. Als ze naar beneden kijken zien ze de
avonturen niet meteen op zich af komen. Ze hebben slechts zicht op de Melkweg, een rustige straat

waar een bejaarde vrouw haar stokoude teckel uitlaat. Het is of de tijd stilstaat en het altijd zomer zal
blijven. Dan stelt Bossie een weddenschap voor, en plots komt alles in beweging.
De muziek
 Beluister een deel van het verhaal (verteld door Bart Moeyaert zelf) op cd.
 Beluister en bespreek het belang van het lied These boots are made for walking van Nancy
Sinatra. Hoe klinkt het lied? Vrolijk, boos… Waarover zingt ze?
Bespreking
(Zie ook: Methode Chambers op http://kjv.be/begeleiders/handboek.php)
Je kan de lezers laten ervaren hoe het voelt om te spreken over een boek




als je tegenover elkaar zit
als je in een kring zit
als je naast elkaar zit (net als de drie kinderen op het muurtje)

Vraag achteraf hoe de lezers dit ervaren hebben. Wat lukt het best, wat praat het makkelijkst? Kan het
onderwerp bepalen of de ene manier van praten beter lukt dan een andere?
Basisvragen
(De lezers zitten per 2 tegenover elkaar, zoals aan een smalle, rechthoekige tafel.)






Wat vond je leuk/grappig aan het boek?
Was er iets moeilijk of onduidelijk? Waar had je meer over willen lezen?
Waren er stukken die je vervelend vond?
Was er iets wat je nog nooit in een boek bent tegengekomen?
Zag je bepaalde patronen of verbanden?

Algemene vragen
(De lezers zitten in een kring.)








Is dit voor jou een vrolijk boek?
Is het een boek om vlug te lezen of juist heel langzaam?
Hoe lang duurt het verhaal?
Is er iets in het boek dat je zelf ook al hebt meegemaakt?
Wat ging er bij jou hetzelfde of wat ging er anders?
Welke stukken van het verhaal herinner je je het best?
Weet je iets over de schrijver? Of waarom het verhaal geschreven is? Zou je dat willen weten?

Speciale vragen
(De lezers zitten naast elkaar en kijken voor zich uit.)









Het boek opent met: ‘De Melkweg tekent zich af met zwakkere en sterkere lichtvlekken tussen
de polen van het heelal en glanst zo helder dat ze wijzen aan het denken zet’ (Dante Alighieri)
Vind je de titel goed gekozen? Is dit een boek dat jou ‘aan het denken zet’? Vertel…
Kom je goed te weten hoe de hoofdpersoon (Oskar) zich voelt?
Moet je een boek helemaal begrijpen om het mooi te kunnen vinden?
Heb je soms zinnen herlezen omdat je ze niet begreep of omdat je ze erg mooi vond?
Legt de auteur goed uit wat hij bedoelt? Is hij soms vaag? Moet je tussen de regels lezen? Hou
je van deze stijl?
Het boek is opgedragen aan Jacques Dohmen. Wie is Jacques Dohmen? Wie zou hij zijn?
Vind je het belangrijk om dat te weten?
Kan je een boek mooier vinden als je het herleest? Is dit een boek om te herlezen?

Inhoud
Wat is volgens de lezers het thema van het boek? Wijs hen op de grote afwezige (mama) die
tegelijkertijd heel sterk aanwezig is.




Op de achterflap staat dit: ‘Dan stelt Bossie een weddenschap voor, en plots komt alles in
beweging.’ Wat gebeurt er nadat Bossie de weddenschap voorstelde? Vinden de lezers ook dat
alles vanaf nu in beweging komt? Stond alles daarvoor stil? Vertel…
Je kan de titels van de hoofdstukken overlopen. Wie iets wil vertellen over een hoofdstuk,
krijgt de kans:
VOORSTEL
JECKYLL
NANCY
WEDDENSCHAP
(Bossie gokt erop
dat Nancy het eerst
zal doodgaan en
Geesje denkt dat
Jeckyll het eerst zal
sterven)
MYSTERIE
KERKHOF
VERHAAL
JONGETJE
MEISJE
SCHEMER
NACHT
MOE

OUDIJZERS
ZIEKENHUIS
DRIEHONDERDT
WINTIG
BLIND
HEMEL
OCHTEND
SPIJT
WIRWAR
STENNIS
CALISTA
GELD
LEUGENAAR
PICK-UP
PHYLLIS
KISTJE
THUIS
RODODENDRON

SHITZOOI
APPLAUS
BOOTS
GEESJE






Waarom zou mama naar Italië gegaan zijn? Denken of verwachtten de lezers dat ze
terugkomt?
Staat papa anders tegenover Bossie dan tegenover Oskar? Vertel… Het is misschien een goed
idee om hierbij het hoofdstuk Stennis te herlezen en te bespreken (p. 85-89).
Verandert de relatie tussen de broers doorheen het verhaal?
Vinden de lezers dat dit verhaal goed afloopt? Vertel…

Stijl
Hieronder vind je enkele zinnen/fragmenten uit het boek. Je kan ze op strookjes papier noteren en aan
de muur hangen of op een blad in z’n geheel aan de lezers geven. Je kan de lezers de opdracht geven
om elk één mooie zin te noteren terwijl ze het boek lezen. Die zinnen noteer je ook op een strookje of
op het blad.
Welke zinnen vinden de lezers mooi? Begrijpen ze sommige zinnen niet? Houden ze van deze manier
van verwoorden? Waar wordt veel gezegd met weinig woorden? Waar moet je tussen de regels lezen?
Kan één zin op zichzelf staan of heb je het hele hoofdstuk nodig om hem te begrijpen?
Heeft een auteur altijd dezelfde stijl of kan zijn stijl anders zijn in verschillende boeken? Kennen ze
auteurs met een bepaalde manier van schrijven? Vergelijk eventueel verschillende KJV-boeken.
Vertel…
Neem de tijd om de citaten te ‘proeven’, neem de tijd om ze te bespreken.













‘Ze kwam als altijd mijlen achter haar hond aan, omdat haar voeten telkens twijfelden.’ (p. 13)
‘Je moet iemand niet dood denken voor hij dood is.’ (p. 15)
‘Op die twee konden ze hun klok gelijk zetten.’ (p. 21)
‘We hielden ons bezig met niksen, en niksen was niet hetzelfde als vervelen.’ (p. 25)
‘Het zag ernaar uit dat ze feestelijk gingen eten. Ik dacht alleen maar: bij ons is dat lang
geleden.’ (p. 36)
‘Bijna vroeg ik of hij het net als ik lastig vond om al die gezelligheid te zien.’ (p. 37)
‘Naar de stapels op de binnenplaats keek ik als naar de zoekplaatjes in de krant. Zoek de tien
verschillen.’ (p. 49)
‘Een verrassing is leuker als je haar niet meteen opmerkt.’ (p. 54)
‘We bleven buiten op de gang staan aarzelen, hielden de plant met zes handen vast en
wachtten op het moment dat Nancy in het licht zou verschijnen. Plotseling zei Geesje: ‘O.’
Bossie zei: ‘Nee.’ En ik zei: ‘Man man man.’ Dat was het dichtst bij de waarheid.’ (p. 60)
‘Mama was toen al acht weken in Italië, en we hadden nog maar drie keer iets van haar
gehoord.’ (p. 66)
‘Als ik op de fiets zit, spring jij achterop. Als ik ergens heen ga, kom je me achterna.’ [zegt
Bossie] ‘Dat is wat broers doen,’ zei ik. ‘Probeer eens wat minder broer te zijn dan.’ [zegt
Bossie] (p. 68)
















Papa over Geesjes tante, die gestorven is: ‘Je moet geen verdriet hebben in de plaats van
iemand anders. [… ] Dat is lief, maar dat is ook lastig.’ (p. 82)
Papa over mama: ‘Je moet geduld hebben. Mama is langzaam. Onthou wat er in de brief van
twee weken geleden stond: ze is bijna klaar met het opruimen van haar hart en haar hoofd.’
‘Papa tilde zijn armen op, om me te laten kiezen tussen blijven of weggaan. Ik bleef. Ik zette
een stap naar voren en boorde mijn neus in zijn buik, waar het zacht was. Hij legde zijn hand
op mijn hoofd en aaide mijn gedachten.’
‘Schik eens een kilometer op.’ (p. 85)
‘Heb je dan plaats genoeg voor je rothumeur?’
‘Boven de strikken bleven haar benen duren. Ze verdwenen onder een kort geel rokje dat
liever een broek was geweest.’ (p. 91)
‘Ik keek naar zijn gezicht. Ik dacht: uw ogen zijn rood en dik. Ik dacht: hoe moet ik zeggen dat
ik het erg vind van Geesjes tante?’ (p. 105)
Laat iemand hardop lezen vanaf ‘Ik probeerde te wennen aan hoe de dingen nu waren. …’ (p.
107-108)
‘Toen Priit de pick-up naar buiten reed, sprong ik op van de stoeprand waar ik een tijdlang had
zitten kniezen. […] Hij zei iets wat met ‘jij bent’ begon en met een paar andere woorden
eindigde. Hij keek vragend. […] Om te laten zien dat ik ruzie had, keek ik boos en stak mijn
gebalde vuisten omhoog.’ (p. 109) Kunnen de lezers dat ook, met gebaren tonen dat ze ruzie
hebben?
‘Uitgerekend op dat moment legde Petra haar arm om mijn schouder. Ze vroeg of alles goed
met me was. Ik stak mijn duim omhoog. De weg die op ons af kwam kon ik niet goed zien. Ik
moest met mijn ogen knipperen om ze weer helder te krijgen.’ (p. 111)
Het gesprek tussen Oskar en Phyllis: laat iemand het hoofdstuk uitlezen vanaf ‘Vind je het
mooi wat ik maak?’ (p. 121-122)

De cover
Het schilderij op de cover is speciaal voor dit boek gemaakt. Vinden de lezers het mooi? Past het bij
het verhaal? Op het internet vind je andere schilderijen van Ben McLaughlin. Leuk om te bekijken en
te bespreken.
Op het muurtje
Met je hoofd boven water
Laat de lezers in een rij naast elkaar zitten, zoals op een muurtje. Lees hen het eerste deel van de
inleiding voor uit Met je hoofd boven water van Gideon Samson (genomineerd voor de KJV in groep
4, 2011-2012). Qua sfeer past dit goed bij De Melkweg, vind ik. Wie het nog niet las en van De
Melkweg houdt, vindt dit wellicht ook mooi.
‘EERST EVEN DIT…
Het verhaal begint aan het eind van de zomer van 1994. Misschien denk je: nou en? Of: wat
kan mij dat schelen? Maar het is tamelijk belangrijk om te weten, want anders snap je er als je
het leest misschien wel niks van. In die zomer was de aarde al even rond als nu en cola
smaakte ook toen ijskoud het lekkerst, maar het gaat om de dingen die in die tijd anders waren.

En dat zijn er nogal wat. Aan het eind van de zomer van 1994 was geen mens de hele dag
bereikbaar, want mobiele telefoons bestonden nog niet, of misschien ook wel maar dan waren
ze er alleen maar voor Heel Erg Belangrijke Personen zoals de koningin. En zij is eigenlijk
nooit bereikbaar. De halfvolle melk was aan het eind van die zomer een paar dagen minder
lang houdbaar dan jij en ik nu gewend zijn en als je er een fles of pak van wilde kopen, moest
je betalen met dubbeltjes, kwartjes, guldens of rijksdaalders. De euro moest namelijk nog
worden bedacht en gemaakt. En weet je welke dingen ook anders waren? Computers! Die
werkten aan het eind van de zomer van 1994 vreselijk sloom. Niet dat dat veel uitmaakte, want
internetten en e-mailen bestond nog niet, of misschien ook wel maar dan was het er alleen
maar voor Heel Erg Belangrijke Personen zoals de koningin. En zij verstuurde toen per week
maar twee of drie mailtjes, want zoveel Heel Erg Belangrijke Personen waren er aan het eind
van die zomer niet. Misschien denk je: wat voerden die mensen de hele dag uit zonder
internet? Eerlijk gezegd weet ik dat ook niet. Het is goed mogelijk dat ze af en toe een boek
lazen, tv-keken of bij elkaar op visite gingen. En het kan ook zomaar zo zijn dat ze erg druk
waren met melk drinken, omdat die anders toch maar zou bederven. Waarschijnlijk hielden de
meeste mensen zich heus wel met iets bezig, dus het lijkt me niet nodig om ons daar nu nog
druk om te maken. En het doet er ook niet toe, want we moeten het hier echt even hebben over
iets heel anders. …
Opdracht
Hier zitten we dan, samen op een muurtje. We kunnen er niet af. Eerst moeten we bedenken wat we
gaan doen. Of hoeven we niets te doen? Bedenk dingen die je kan doen zonder dat je daarvoor
computers en gsm’s nodig hebt. Als je iets weet, zeg je ‘Zullen we…?’ Wie op het muurtje zit, mag
antwoorden met ‘Ja!’ of ‘Nee!’ Telkens weer mag iemand anders een voorstel doen, beginnend met
‘Zullen we…?’ Vindt jouw groepje lezers iets waar iedereen ‘Ja!’ op antwoordt?
Opdracht
Bedenk met de kinderen hoe je samen de tijd op een muurtje kan verdrijven. Je kan zelf ook enkele
dingen opperen (die te maken hebben met het boek): een clubhuis rond de muur verzinnen en
beschrijven, het spelletje ‘ik ga op reis en ik neem mee’ spelen, zinnen doorzeggen, mensen
observeren, liedjes neuriën waarvan de anderen de titel of zanger moeten raden, een verhaal verzinnen
over Nancy en Jeckyll, een ziekenhuiskamer beschrijven en een verhaal bedenken bij de persoon die er
ligt (Hoe ziet die persoon eruit en hoe belandde hij in het ziekenhuis? Herlees hiervoor eerst het stukje
op p. 56-57).
Scheldwoorden en bijnamen
De auteur heeft het over ‘shitzooi’ en ‘stennis’. Vinden de lezers nog andere leuke scheldwoorden?
De hond wordt Schoffel, Mop, Het Scheve Hondje genoemd. De vrouw Slof en Bochel. Vroeger
kregen mensen vaak een bijnaam waarin aangeduid werd waar ze woonden of wiens kind ze waren of
hoe ze eruit zagen. Worden nu nog bijnamen gegeven? Wie kent/vindt enkele leuke bijnamen?
Tekenopdracht/nabootsen

Kan je Nancy en haar teckel tekenen? Hoe ziet een teckel er eigenlijk uit? Welke boots draagt Nancy?
Teken ze. Hoe stel jij het je voor als ze voorbijkomen? Kan je dat nadoen?

Over de auteur
Wie leest voor het eerst een boek van Bart Moeyaert? Wie las al andere boeken van hem? Welk boek
wil je anderen aanraden? Breng andere boeken van Bart Moeyaert mee naar de bijeenkomst en laat de
lezers erin kijken en bladeren. Welk boek wil je nog lezen?
Geef de informatie over de auteur aan de lezers. Bezoek samen zijn website: www.bartmoeyaert.com.
Daar kom je nog een heleboel te weten over de auteur. Hebben ze nog meer vragen? Stuur een mail
naar mail@bartmoeyaert.com.
Op de website van Villa Kakelbont vind je auteursinfo en een blog terug van Bart Moeyaert:
 www.villakakelbont.be, via Auteurs en illustratoren
 www.villakakelbont.be/blog/?cat=56 (blog)
Benadruk hier nogmaals dat het belangrijk is om de naam van de auteur en illustrator bij een boek
te onthouden. Het is leuk voor later als je dit in een schrift of in je leesdagboek noteert. Het gebeurt
wel vaker dat bij het voorlezen van een bibliografie van een auteur een lezer aangeeft dat hij een
bepaalde titel gelezen heeft, maar niet (meer) wist dat het van diezelfde auteur was.
Recensies en interviews over ‘De Melkweg’ in België en Nederland:
Op www.bartmoeyaert.be vind je bij ALLE WERK – De Melkweg persreacties terug als je op + klikt.
Die kan je printen en geven in één zin de toon aan van de recensie of het interview. Je kan de
slagzinnen voorlezen (en meegeven!) en de kinderen laten aangeven of ze ermee akkoord gaan of niet.
Hang hiervoor drie briefjes op drie verschillende plaatsen in je lokaal:
AKKOORD

NIET AKKOORD

GEEN MENING

Laat de kinderen een plaats kiezen. Noteer opvallende reacties en kom daar later op terug. Als veel
kinderen bijvoorbeeld akkoord gaan met een bepaalde schrijfstijl die aan Bart Moeyaert toegeschreven
wordt, kan je dit noteren en op die manier de kennis van de lezers over verschillende schrijfstijlen
verbreden.
In de prijzen
Voor De Melkweg kreeg Bart Moeyaert De Boekenleeuw 2012, de prijs voor het best geschreven
kinder- of jeugdboek in Vlaanderen. Het juryrapport hierover is terug te vinden via
http://www.boek.be/nieuws/bart-moeyaert-wint-boekenleeuw-leo-timmers-wint-boekenpauw-2012
Meer lezen
Met je hoofd boven water / Gideon Samson (Leopold, 2010)

Toen mijn vader een struik werd / Joke van Leeuwen (Querido, 2010)
Florian Knol / Guus Kuijer (Querido, 2006)
Het boek van alle dingen / Guus Kuijer (Querido, 2004)

KJV 2012-2013 (GROEP 4)
De ogen van Sitting Bull / Mireille Geus en Philip Hopman (cover)
(door Annie Moenaert)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
Mireille Geus (Amsterdam, 1964) is een
Nederlandse schrijfster. Ze schreef enkele
boeken, toneelstukken voor kinderen en teksten
voor Sesamstraat en Kindernet. Ze schrijft
boeken voor Uitgeverij Zwijsen, Maretak,
Lemniscaat en Gottmer.
Haar tweede boek, Virenzo en ik, was gebaseerd
op een verhaal dat haar zoon haar eens vertelde.
Het werd bekroond met Vlag & Wimpel. Big,
haar vierde boek, sleepte de Gouden Griffel 2006 in de wacht. Ook werd Big genomineerd voor de
Deutsche Jugend Buchpreis 2008. Naar Wolf was in 2008 goed voor opnieuw een Vlag en Wimpel.
Mireille Geus studeerde Nederlands aan de lerarenopleiding. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen.
Zij heeft les gegeven aan de Schrijversvakschool te Amsterdam en heeft een praktijk als individuele
schrijfcoach.
 www.mireillegeus.nl

Wist je?

Kort samengevat
De oma van Valentijn is erg vergeetachtig geworden en kan niet meer op zichzelf wonen. De ouders
van Valentijn willen dat ze naar een verzorgingshuis gaat. Maar er is een wachtlijst. Daarom trekt ze
bij Valentijn en zijn ouders in. Dat vindt Valentijn eerst een ramp, want hij moet zijn kamer aan oma
afstaan. Mireille Geus schrijft over Valentijns probleem op een manier die je echt gelooft: hij baalt,
maar hij wil niet lastig doen, want ook zijn ouders hebben het moeilijk met een oma in huis. Hun leven
is niet meer wat het was.
Tot Valentijns eigen verrassing valt het uiteindelijk allemaal mee. Met oma is het best gezellig. Hij
bedenkt spelletjes die zelfs oma kan onthouden, en samen ruimen ze menig ongeluk op voordat de
ouders van Valentijn het zien. Het duurt niet lang of Valentijn gaat samen met oma weer in zijn eigen
kamer slapen. De kamer met de mooie muurschildering van het indianenhoofd Sitting Bull.
De indianen spreken oma wel aan. Bovendien heeft oma lef. Voor Valentijn het weet, zit oma al in de
tipi die hij van zijn vader krijgt.
Structuur
Het boek begint op zondag en eindigt op vrijdag het beschrijft dus een periode van 6 dagen.
In totaal 32 hoofdstukken.
Vragen aan de juryleden











Wat vond je leuk/grappig aan het boek?
Was er iets moeilijk of onduidelijk?
Wat is er aan de hand met oma?
Staat er iets in het boek dat je zelf ook meegemaakt hebt?
Wat van het verhaal herinner je je het best?
Ga je anderen over dit boek vertellen?
Wie vertelt het verhaal?
Weet je altijd heel goed hoe de hoofdpersoon zich voelt?
Wat weet je over de auteur? Waarom zou zij het verhaal geschreven hebben? Zou je dat willen
weten? (Verderop vertelt Mireille Geus onder meer over het ontstaan van het boek .)
Wat vind je van de cover? (Verderop lees je meer over de illustrator ervan.)

Thema
Het thema is dementie.
Je kan de juryleden vragen of zij mensen kennen die dement zijn (misschien een oma of opa).
Wat vinden ze daarvan? Is het moeilijk om een gesprek met hen aan te gaan of juist niet?

De tekening op de cover is gemaakt door Philip Hopman
Op zijn website zegt Philip Hopman dit over zichtzelf:
‘In Egmond ben ik tussen de bollen geboren in 1961.
Mijn vader kweekte tulpen, die namen droegen als Apricot Perrot,
Arabian Mystery en Lustige Witwe. Net als mijn opa en ook al mijn
ooms was ik voorbestemd om bollenboer te worden.
In de zomervakantie hielp ik altijd op het bedrijf van mijn ouders.
Hoewel ik tulpen erg mooi vind, beviel het werk me maar matig. We
woonden op een steenworp afstand van het strand, maar ik zat wekenlang
in de schuur bollen te pellen. Zielig he...
Op school zat ik altijd te tekenen, en mijn juffrouw Schoenmaker gaf mij
altijd vreselijk op mijn donder als ik weer eens mijn rekenschrift had
volgekladderd. Al kreeg ik wel een 10+ van haar voor een tekening.
Na de middelbare school in Bergen ging ik in 1980 naar
de Rietveld Academie in Amsterdam. Eigenlijk wilde ik
mode-ontwerper worden, maar al snel bleek dat ik beter
overweg kon met een pen dan met een naaimachine. Ik
stapte over naar de afdeling illustratie, waar ik les kreeg
van onder andere The Tjong Khing.
Toen ik klaar was met mijn studie, heb ik allerlei
baantjes gehad: ober - het boek 'een ober van niks' is uit
het leven gegrepen - , cacaobonen-sjouwer, gids op een
rondvaartboot, etc. Na een baantje bij een tekenfilmstudio, kreeg ik langzaamaan mijn eerste
illustratie-opdrachten.
Naast boeken illustreren vind ik het ook leuk om vrij werk te maken en om wanden te beschilderen. In
het Wilhemina Kinderziekenhuis in Utrecht heb ik een paar afdelingen vol geschilderd met gekke
beesten.
Maar meestal werk ik thuis op mijn werkkamer.’
Ik stuurde Philip Hopman enkele vragen over het ontwerp van zijn cover. Dit was zijn
antwoord:
Wat leuk dat Sitting Bull is genomineerd voor de Vlaamse kinderjury,
echt geweldig!
Het was destijds een beetje een merkwaardig opdracht: Monique Postma
van Lemniscaat belde mij met de vraag of ik Sitting Bull kon schilderen.
Het moest lijken op een schildering op de deur van het kamertje van de
hoofdpersoon. Er zou later een foto van het jongetje in worden
gemonteerd, was het idee.
Het verhaal was nog niet klaar, ik moest het doen met deze informatie. Ik
heb op internet afbeeldingen gevonden van Sitting Bull, en heb die

gebruikt voor de tekening. Het is een foto waar ik overheen heb geschilderd. Uiteindelijk bleek dat dit
beeld sterk genoeg was voor het omslag.
Ik heb het verhaal pas gelezen toen het boek verscheen.
Over mezelf: ik ben 50 jaar, getrouwd met mijn vriend en we hebben drie kinderen die meestal bij hun
moeders wonen maar ook soms hier. Ik woon in Egmond onder de duinen en werk in de voormalige
bollenschuur van mijn vader. Na bijna 30 jaar Amsterdam ben ik hierheen teruggekeerd.
Ik teken veel verschillende kinderboeken, voor sommige vaste schrijvers zoals Hans Hagen
(Jubelientje, De dans van de drummers en binnenkort te verschijnen Het hanengevecht).
Ook heb ik een prentenboek gemaakt met een tekst van mezelf, Valentijn en zijn viool heet dat.
Soms maak ik wandschilderingen en vrij werk, van alles en nog wat. Ik heb net de tekeningen af van
Boer Boris dat gaat over mijn oudste zoontje Boris, die 5 jaar oud is.
Je kunt meer lezen op www.philiphopman.nl
Dit antwoordde Mireille Geus op mijn vragen:
Jouw boek is genomineerd voor de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Wat vind jij ervan dat de
kinderen jouw boek gaan lezen en beoordelen?
Dat vind ik een grote eer! En ik ben ook heel benieuwd wat ze gaan zeggen en vinden!
Hoe is het boek ontstaan? Heb jij (schoon)ouders die ‘vergeetachtig’ zijn? Zijn er personages of
gebeurtenissen die je in het echte leven kent of die je hebt meegemaakt?
Het boek is ontstaan vanuit mijn grote wens om iets te schrijven over de band van een kind met zijn
opa of oma. Gaandeweg werd het kind een jongen, Valentijn, en werd het een oma. En die oma was
vergeetachtig. Of ik de dingen die er in mijn boeken gebeuren zelf ook heb meegemaakt, wil ik liever
voor mijzelf houden. Waar het mij om gaat is dat een kind en een volwassene geloven wat er staat.
Kan je iets over jezelf vertellen?
Mijn boeken schrijf ik in een oud fort, een soort bunker met hele dikke muren. Ik zit er alle dagen van
de week te schrijven en met mensen te praten over hun boekplannen, want ik ben ook schrijfcoach.
Het is een hele mooie plek, midden in een erg druk deel van Nederland, maar vreemd genoeg heel stil
en rustig. Elke dag fiets ik er met plezier naar toe.
Een man en twee kinderen, een zoon en een dochter 'heb' ik! Ook twee katten, twee broertjes, ze heten
Garp en Monk. Ze luisteren erg goed naar hun naam. Het huis waar ik in woon heeft een grote
woonkeuken waar we vaak zitten en een rond dak, daarin zitten ook ramen. De lucht is altijd dichtbij!

En ten slotte over de cover: heb je de illustrator de vrije keuze gelaten of heb je mee bepaald hoe de
cover er moest uitzien?
Deze geweldige illustrator wilde ik graag voor de cover en meestal heeft hij het erg druk, dus ik was
blij dat hij kon en wilde. Ik weet niets van beeld, beelden en heb dat met plezier en vertrouwen aan
hem overgelaten. Ieder z'n vak!

KJV 2012-2013 (GROEP 4)
Ik en de rovers / Siri Kolu & Tuuli Juusela (ill.)
(door Frans Hoes)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
De Finse schrijfster Siri Kolu maakt toneel. Lang voordat ze ging schrijven was ze al toneelregisseur.
Ze geeft ook les over theater. Ze woont in
Vantaa, dicht bij de hoofdstad Helsinki, en houdt
onder andere van rommelmarkten, blanco
notitieboekjes en verlaten gebouwen. Haar eerste
boek schreef ze in 2008 voor volwassenen, maar
echt succes boekte ze een paar jaar later met Ik
en de rovers. Het boek wordt verfilmd in de
winter van 2012.
Kort samengevat
Als Roos de Ridder met haar familie onderweg is naar haar oma wordt ze per ongeluk gekidnapt door
de bende van Karel Rover. Normaal gezien steelt de bende van Razende Karel enkel snoep en andere
spullen maar de familie verveelde zich en een van de kinderen had graag een vriendinnetje. Al snel
geniet Roos van het zwervende roversleven. Ze bedenkt heel wat ‘meesterplannen’ en wordt al gauw
aanvaard door de familie Rover. Na het beruchte zomerfestival, waar de familie halsoverkop moet
vluchten, breken er barre tijden aan voor de bende. Maar Roos zorgt ervoor dat alles en iedereen netjes
op zijn pootjes terechtkomt. Een hilarisch en pretentieloos avonturenverhaal dat je moeiteloos
meeneemt naar de verrassende wereld van de struikroverij. En je komt te weten welke snoepjes echt de
allerbeste zijn (salmiakvlooien, bananenboten en zure ratten).
Personages








Roos de Ridder, 10 jaar
Karel Rover, alias Razende Karel
Hilda Rover, zijn vrouw
Carlo, hun zoontje
Viola, hun jongste dochter
Alex, hun oudste 12-jarige dochter
Gouwe Piet, huisvriend



Katrien Rover, schrijfster van stationsromannetjes en zus van Karel

THEMA’S, TIPS EN VERWERKINGSMOGELIJKHEDEN
Aan de slag met het boek
Lijstjes maken
Roos gebruikt doorheen het verhaal regelmatig een notitieboekje om haar belevenissen op te schrijven.
Ze maakt lijstjes, noteert samenvattingen of probeert de gebeurtenissen op een rijtje te zetten. Je vindt
voorbeelden op p. 21 (het favoriete roofgoed van de rovers), p. 60 (karweitjes die de rovers op zich
nemen), p. 73 (elementen van de perfecte misdaad) en p. 163 (analyse van de situatie waarin de rovers
zich bevinden).
Vraag de juryleden of ze deze lijstjes origineel en passend vonden. Laat hen zelf ook een lijstje maken
met een van de volgende titels:




situatie waarin de juryleden zich momenteel bevinden
elementen van het perfecte boek
kenmerken van een bekwaam jurylid van KJV

Je kan je laten inspireren door de bestaande lijstjes in het boek of nieuwe, originele titels verzinnen
Eigen mening
Maak 10 kaartjes met korte zinnetjes die de juryleden aanvullen met hun eigen mening. Die leg je
omgekeerd op tafel. Om de beurt neemt iemand een kaartje en vult de zin aan. Je kan uiteraard eigen
zinnen toevoegen.












Het leukste stuk in het boek was …
De cover van het boek vond ik …
Het personage dat mij het meest/minst aansprak was …
Een heel grappig fragment was…
Heel storend in het boek vond ik …
Een spannend stuk was …
Het taalgebruik was …
Een fantasierijk fragment was …
Een minpuntje in het boek was …
Ik was ontroerd door …
…

Snoepgoed
Een belangrijk thema in het boek is snoep. De hele roverfamilie is er verzot op en bij overvallen wordt
er steevast een grote portie buitgemaakt.

Maak samen met de juryleden eerst een (korte) inventaris van het lievelingssnoep van de familieleden:
frambozenbootjes, dropveters, salmiakvlooien, zwartwitjes, pikante kussentjes… Maak eventueel ook
een lijstje van het favoriete snoep van de juryleden en hun eigen familie.
Zorg voor een aantal verschillende (kleurrijke) soorten snoep en legt die voorraad duidelijk zichtbaar
voor iedereen op tafel. De juryleden geven aan zoveel mogelijk snoepsoorten nieuwe, originele namen
die verwijzen naar de kleur en/of vorm van de snoepjes. Na een korte brainstormsessie (eventueel op
papier) kies je democratisch voor elk snoepje een nieuwe naam. Uiteraard kan je de snoepjes daarna
verdelen onder de juryleden.
Het thema
De thema’s uit het boek lenen zich perfect tot een gesprek. Enkele vragen die als uitgangspunt kunnen
dienen:






Wat vind je ervan dat Roos niet meteen terug naar huis wil?
Wat zijn de grootste verschillen tussen haar thuissituatie en die van de familie Rovers?
Zou jij kunnen leven bij de familie Rover? Waarom (niet)?
Wat vind je van het einde van het verhaal? Is dit een goede/slechte afloop?
Vond je het verhaal geloofwaardig? Waarom (niet)?

Titel en hoofdstukken van het boek
Vonden jullie de titel van het boek goed gekozen?
Wat was speciaal aan de titels van de hoofdstukjes? (Er wordt telkens iets verklapt van de inhoud.)
Wat vind je van een dergelijke aanpak? Is dat storend of juist origineel?
Hoe vond je de tekeningetjes die bij die hoofdstuktitels staan?
Hadden ze iets met de inhoud van het hoofdstuk te maken?
Taalgebruik
Is de juryleden iets opgevallen i.v.m. het taalgebruik van een van de hoofdpersonages? (Gouwe Piet
spreekt een dialect.) Wat doet de vertaler om dat duidelijk te maken? (Ze laat nogal wat
eindmedeklinkers weg, bijvoorbeeld: ‘er worde geen beslissinge genome in dit gezin voor het ontbijt.’
(p. 31)) Je kan deze taalingreep kort bespreken:




Kan je een aantal zinnen (voor)lezen waarin dat gebeurt? (p. 53, p. 69 , p. 91, p. 122,
p.137…)
Waarom zou de schrijver Gouwe Piet een andere taal laten spreken ?
Vond je dat storend of juist goed gevonden en origineel ?

Vraag de juryleden om een korte dialoog te noteren in het (plaatselijk) dialect. Daarna laat je hen de
dialogen per 2 voorlezen. Dit kan je ook weer bespreken:



Was dit makkelijk/leuk om te doen? Waarom (niet)?
Kunnen alle kinderen schrijven in het dialect? (Wellicht niet) Hoe komt dat?



Vinden jullie het belangrijk dat het dialect blijft bestaan? Waarom (niet)?

Meer lezen
Het vervolgverhaal Ik en de rovers zingen karaoke is al gepubliceerd. Geef de juryleden een korte
samenvatting van het 2de boek:
Het belooft een saaie zomer te worden voor de 10-jarige Roos de
Ridder, want zij moet naar vioolkamp. Gelukkig wordt ze net op tijd
opnieuw 'gekidnapt' door de Rovers. In dit tweede boek over deze
bijzondere familie laat Roos zien dat zij helemaal bij hen hoort. Het
vrije leven waar ze zo van houdt kan weer beginnen: met het busje over
landweggetjes scheuren, kamperen aan de oever van de rivier en eten als
een echte struikrover. Bovendien staat het bandietenzomerfeest voor de
deur en daarmee ook de belangrijke karaokekampioenschappen. Degene
die wint, wordt de nieuwe bandietenkoning of -koningin. Razende Karel
Rover bereidt zich net als iedereen voor op de wedstrijd en denkt dat hij een goede kans maakt
om te winnen, maar dan blijkt dat de andere bandietenfamilies niet het beste voor hebben met
hem en zijn familie...
(bron : www.bibliotheek.be )
Lees eventueel een fragment voor uit dit vervolgverhaal. Wie van de juryleden wil het tweede boek
ook lezen?
Speel eens een spel
Er bestaan enkele gezelschapsspellen met als thema rovers. Die kan je spelen als je jurygroep niet te
groot is. Bij een grotere groep en afhankelijk van de beschikbaarheid van de spellen bij een
speelotheek of spellenclub kan je eventueel enkele spellen tegelijk gebruiken.
Rovers (Ravensburger, uitgave 1985) – max. 6 spelers
Elf verschillende soorten buit, die telkens 4 keer voorkomen, kunnen door
de spelers (= rovers) veroverd worden. Bij aanvang liggen er acht
(verschillende) kaarten op tafel. Van de rest krijgt elke speler er 5 in zijn
hand. Alle overblijvende kaarten vormen de neemstapel.
Wie aan de beurt komt, legt een handkaart naar keuze op één van de
openliggende kaarten (later stapels). Is de kaart gelijk aan de kaart eronder,
dan krijgt de speler die stapel en plaatst deze voor zich. Kan geen passende kaart gespeeld
worden, dan moet toch een kaart op één van de stapels gelegd worden. (Deze stapel wordt dan
wel niet verplaatst!). Na elke beurt wordt het aantal handkaarten (zolang de voorraad strekt)
aangevuld.

Roverseiland (Jumbo, uitgave 1987 – max. 4 spelers)
Drie rovers hebben een schat gestolen en verbergen deze in hun
kasteel. Dit kasteel staat op het eiland in het midden van het meer
in het roversbos. De spelers proberen om het snelst deze schat te
veroveren. De snelste speler wint dit spel.
Eerst moet elke speler in het bezit komen van de nodige attributen om de overtocht naar het
kasteel te kunnen maken: een hoed als vermomming, een boot als transportmiddel en een
sleutel om binnen te geraken. Deze attributen zijn te vinden op speciale velden in het
roversbos. Een eenvoudig en geluksafhankelijk dobbelsteenspelletje ‘helpen’ de spelers
daarbij.
Eénmaal iemand de noodzakelijke kaarten heeft verzameld, mag hij zijn geluk beproeven in
het kasteel. Bij zijn beurt mag deze speler één van de zeven verdekte kaarten kiezen (3 rovers,
3 neutrale kaarten en de schat). Ofwel heeft hij onmiddellijk gewonnen (schatkaart), ofwel
mag hij bij zijn volgende beurt nog eens proberen (neutrale kaart), ofwel moet hij herbeginnen
(roverkaart).
Carcasonne + mini-uitbreiding De Rovers (999 games, uitgave
2012 - max. 6 spelers)
Het bekende legspel Carcasonne is zeer toegankelijk en speelbaar met
kinderen. Uiteraard heb je het basisspel nodig om de uitbreiding te
spelen. Die bevat nieuwe landtegels en een roverspeelstuk voor iedere
speler. Trek je een nieuwe landtegel, dan zet je jouw rover bij een
vorige van een andere speler op het scorespoor. Bij de eerstvolgende
telling van deze speler profiteer jij mee en scoor jij de helft van zijn punten!
Extra boeken rond dit thema
Andere bruikbare en interessante boeken rond dit thema zijn:




De rode prinses / Paul Biegel (Lemniscaat, 2008), ook als luisterboek beschikbaar
(Rubinstein, 2009)
Ronja de roversdochter / Astrid Lindgren (Ploegsma, 2012), ook als luisterboek beschikbaar
en verfimd
De dievenbende van Scipio / Cornelia Funke (Querido, 2012), kreeg een Zilveren Griffel in
2004

KJV 2012-2013 (GROEP 4)
Kulanjango / Gill Lewis
(Delphine Cattrysse)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
Gill Lewis wist van kindsbeen af dat ze iets met dieren wou doen. Ze zou ontdekkingsreiziger worden
en als dat niet lukte wou ze dierenarts of opzichter in de dierentuin worden. De tuin bij haar ouderlijk
huis was voor haar een terrein om op zoek te gaan naar archeologische vondsten, dieren te observeren
en er een klein verzorgingscentrum te houden. Ze kon uren spinnen en slakken observeren en
verzorgde gewonde muizen, vogels, etc. Vele tranen vloeiden als ze er niet in slaagde om de dieren te
redden. Ze zegt dat haar kat een aandeel had in haar beslissing om dierenarts te worden.
Toen ze jaren later verhalen voorlas aan haar kinderen, herontdekte ze het jeugdboek. Ze houdt van
prentenboeken. Ze vindt het fantastisch hoe de prenten en woorden samen een verhaal vertellen. Ze
houdt ook voor jeugdboeken voor oudere kinderen omdat die deuren naar nieuwe werelden openen. Ze
ging steeds meer eigen verhalen verzinnen.
Gill Lewis schreef Kulanjango tijdens haar masteropleiding ‘creatief schrijven voor jonge lezers’ aan
de universiteit van Bath. Ze won er de jaarlijkse prijs voor het beste verhaal mee. Zodra uitgeverij
Oxford het las, kreeg ze een contract voor dit boek én voor het volgende, dat ze nog moest schrijven.
Gill Lewis verwerkt haar belevenissen als dierenarts in haar boeken. Ze wil met haar boeken kinderen
ervan bewust maken dat kleine acties al heel wat teweeg kunnen brengen. Alle kleine beetjes helpen
om een betere wereld te maken voor mens en dier. Haar volgende boek gat over dolfijnen. Ze pent
haar boeken neer in haar boomhut in Somerset.
 www.gilllewis.com
 http://gilllewisauthor.blogspot.be
Kort samengevat
Als Callum (ik-figuur) het meisje Iona op het land van zijn vader aantreft, besluit zij hem haar geheim
te onthullen: er schuilen zeldzame visarenden op het land. Uit hun gedeelde liefde voor de natuur
bloeit een hechte vriendschap tussen Callum en Iona op. Als de visarend Iris verstrikt raakt in een val,
kunnen Callum en Iona haar met behulp van Hamish van het natuurreservaat bevrijden. Door plaatsing
van een satellietzender kan de tocht van Iris van Schotland naar Afrika per gps gevolgd worden. Als

het signaal wegvalt, bedenkt Callum een geniaal plan om Iris’ verblijfplaats te traceren. (Bron:
Biblion)
Titel
Welke associaties riep de titel Kulanjango bij de juryleden op? Waar zou deze titel naar kunnen
verwijzen? Maakte de titel de juryleden nieuwsgierig naar het boek?
Als je dit gesprekje houdt vóór de juryleden het boek lezen, kan je achteraf nagaan of de
verwachtingen klopten (of niet).
Cover




Spreekt de cover de juryleden aan? Werden ze nieuwsgierig?
Wat kunnen ze vertellen over de omslagillustratie? Past die bij het verhaal?
Vergelijk de Nederlandse uitgave met die in andere talen (zie onderaan dit werkmodel).

http://www.lenaleen.nl/portfolio/Project/kulanjango

Andere vertalingen en hun covers vind je hier:





Duits: Der Ruf des Kulanjango : http://ospreydiary.blogspot.com/
Verenigde Staten: Wild Wings : https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhbLSkptyhxZdZ5N8McSnsX_RMA5aMvWEMnGzDv042tlVzIv2
Spaans : Kulanjango : El vaije del águila : http://librolibro.es





Origineel: Sky Hawk : http://www.gilllewis.com/
Frans : Le secret d’Iona : http://www.gallimard-jeunesse.fr/
Noors: http://ospreydiary.blogspot.be/

Personages
Welke personages komen in het boek voor?
(Callum McGregor, Iona, meneer McNair, Iris/Kulanjango, Rob, Euan, ma, pa, Hamish, Jeneba Kah,
Mama Binta…)





Wie zijn de belangrijkste personages? Welk personage vind je het leukst en waarom? Zijn er
te veel of te weinig personages in het verhaal? Waarom?
Welke invloed hebben de personages op elkaar?
Zijn alle personages even belangrijk? Zou je een personage kunnen weglaten? Waarom
wel/niet?
Het verhaal wordt vanuit twee perspectieven verteld: die van Iris (in de derde persoon) en van
Callum McGregor (ik-verteller). Wat vinden de juryleden van deze afwisselende
vertelperspectieven?

Bespreking volgens de methode Chambers
(Zie ook: Methode Chambers op http://kjv.be/begeleiders/handboek.php)
Verdeel een blad in 4 kolommen, die je samen met de juryleden





Leuk
Wat had je meer over willen lezen?
Niet leuk
Wat vond je niet leuk aan dit boek?
Moeilijk
Wat was er moeilijk of onduidelijk?
Patronen
Was er iets dat steeds terug kwam in het verhaal?

Weetjes over de visarend
Wat weten de juryleden over visarenden? Wat hebben ze bijgeleerd dankzij het boek? Wat wisten ze
al? Hebben ze nog extra informatie opgezocht op het net, in boeken…? Je kan de juryleden op
voorhand vragen om extra informatie op te zoeken of je kan boeken en/of internet ter beschikking
stellen om informatie te verzamelen.
Enkele weetjes





De Latijnse benaming voor de visarend is pandion haliaetus.
Hij is vrij groot: 52 à 60 cm.
De bovenzijde van de vogel is donkerbruin. De onderzijde en kop zijn wit.
Spanwijdte van zijn vleugels bedraagt 145 tot 170 cm.








De visarend leeft voornamelijk van vis. Hierdoor word de vogel meestal vliegend boven open
water gezien. De visarend jaagt soms biddend (bijna stil hangend in de lucht op één plaats) of
vliegt met trage vleugelslag over het water. Als de visarend een prooi heeft gezien, volgt er
een stootduik. Waarbij de vogel de prooi met naar voren gerichte klauwen uit het water pakt.
Soms verdwijnt de visarend geheel onder water.
De voetzolen zijn bedekt met stekelige schubben voor een betere grip op glibberige vissen.
Net als bij uilen kan de buitenste teen naar achter gedraaid worden, wat ook meer houvast
geeft.
Visarenden vormen koppeltjes die bij elkaar blijven.
Een visarend kan 32 jaar oud worden.

Meer info




www.roofdieren.info/arend/visarend
www.vogelvisie.nl/soort/visarend.php
http://kids.wwf.be/nl/?inc=page&pageid=animal&id=33

(Engelse) blog over Ozwold, de visarend
 http://ospreydiary.blogspot.be
Er bestaat er een blog waarop Gill Lewis een echte visarend met een zender volgde. Van 7 mei 2011
tot 16 april 2012 volgde Gill Lewis de visarend Ozwold. Jammer genoeg is er sinds 23 maart 2012
geen ontvangst meer. Ze hopen dat er gewoon iets mis is met de zender, maar ze vrezen dat Ozwold
ten prooi gevallen is van en roofdier.
Recensies
Deze recensie(s) kan je met de juryleden bespreken. Zijn zij het eens met de recensent? Welke
argumenten herkennen ze? Over welke argumenten denken ze anders?
Droomdebuut
Het komt niet zo vaak voor dat een boek je echt een brok in je keel en tranen in je ogen
bezorgt. Als het dan ook nog een debuut betreft weet je dat je iets bijzonders in handen hebt.
Dat wist Uitgeverij Oxford University Press ook toen ze het manuscript van Kulanjango, mijn
vogelvriend van Gill Lewis lazen.
Zij is een dierenarts die het boek schreef tijdens een cursus creatief schrijven voor jonge
lezers. Oxford Press bood haar direct een contract aan en dit eerste boek verschijnt tegelijk in
twintig landen.
Lewis combineert een dierenverhaal met een prachtige vertelling over vriendschap en banden
tussen mensen. De hoofdpersoon is de Schotse jongen Callum die met zijn ouders op een
afgelegen boerderij woont. Callum raakt bevriend met het zonderlinge meisje Iona en ontdekt

samen met haar het nest van een visarend. De band die zij samen krijgen en het contact met de
visarend loopt als een rode draad door het verhaal.
Callum moet lastige keuzes maken, bijvoorbeeld omdat zijn vrienden Iona belachelijk maken.
Ook het familieleven op de boerderij, met zorgzame maar niet zoetsappige ouders en een
plagende oudere broer die uiteindelijk meevalt, is heel goed beschreven. De visarend krijgt
een zendertje op zodat Callum en Iona haar kunnen volgen als ze wegtrekt. Als Iona sterft
door hersenvliesontsteking en het zendertje op de rug van de visarend niet meer lijkt te
werken, is Callum wanhopig. Met hulp van zijn oude vrienden en mailcontact in Gambia komt
hij de vogel weer op spoor en sluit hij vriendschap met een Afrikaans meisje.
Kulanjango, mijn vogelvriend is een sterk en meeslepend verhaal dat af en toe op het randje
van sentimentaliteit balanceert maar er nét niet overheen gaat. Lewis beschrijft zowel de
natuur als de relaties tussen mensen buitengewoon beeldend zodat je het hele boek als een film
aan je voorbij ziet gaan. Zij combineert het plattelandsleven en de natuur naadloos met
moderne zaken zoals mailen en de macht van de media, zodat er tegelijkertijd een tijdloos
maar ook eigentijds boek ontstaan is. Vanaf juli kunnen geïnteresseerden op de site
www.gilllewis.com een echte visarend met zender volgen. En het is spannend of Lewis na dit
droomdebuut nog meer van dit soort verhalen in petto heeft!
(Uit: Leesgoed 2011 nr. 3)

Op een dag ontmoet Callum, die in Schotland woont, het meisje Iona dat evenveel van de
natuur houdt als hij. Samen kunnen ze een zeldzame visarend bevrijden die verstrikt was
geraakt in een visdraad op het bergachtige land van zijn vader. Dankzij de hulp van Hamish
van het natuurreservaat in de buurt kunnen ze de visarend ringen en voorzien van een
satellietzender. Op die manier kunnen ze Iris, de visarend, per gps volgen wanneer ze aan haar
lange tocht naar Afrika begint. Maar dan valt het signaal weg en bedenkt Callum een slim plan
om te kunnen achterhalen wat er met de visarend in Afrika is gebeurd…
Prachtig geschreven, spannend, meeslepend en ontroerend verhaal over de vriendschap tussen
Callum en Iona en hun gemeenschappelijke bewondering voor Iris, de visarend. Zijn
bekommernis om de visarend die ze samen hebben gered moet een goed bewaard geheim
blijven om ervoor te zorgen dat deze zeldzame vogels ongedeerd hun nest kunnen bouwen en
eieren uitbroeden. Dat is niet altijd even makkelijk voor Callum. Zijn 2 vrienden hebben ook
weinig begrip voor Callums vriendschap met Iona. De auteur beschrijft de gevoelens en
gedachten van Callum, het ik-personage, met veel aandacht voor de natuur uit zijn omgeving,
zijn vrienden en familie. Je wordt als lezer helemaal meegezogen in het verhaal. De korte
hoofdstukken zorgen voor veel vaart zodat je het boek pas kan wegleggen als je het bijna in
één adem hebt uitgelezen. Af en toe krijgen we ook het verhaal vanuit het standpunt van de
visarend zelf te lezen. Zo merk je dat er een speciale band is tussen Callum en Iris, de
visarend. Dankzij de satellietzender kan Callum op de computer de reis van Iris naar Afrika

heel nauwgezet volgen. Dat zorgt voor interessante en boeiende lectuur die helemaal is
verweven in het verhaal, echt de moeite waard! Een aanrader.
Hilde Umans op http://www.pluizuit.be/110828/Kulanjango.htm

KJV 2012-2013
Groep 4 (10-12 jaar)
Kulanjango van Gill Lewis
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Natte sokken: Bente gaat in zaken / Guido De Grefte
(door Miche Bekaert)

Auteursinfo en voorgeschiedenis
Op de website van KPMG (http://www.kpmg.com/be/en/issuesandinsights/articlespublications/pressreleases/pages/20110323-kpmg-lanceert-kinderboek-over-zaken-doen.aspx):
“Brussel, 23 maart 2011 – Wie van ons kan in simpele woorden aan onze kinderen uitleggen
wat voor werk we eigenlijk doen? Dokters kunnen dat, brandweermannen ook. Maar wat als
het gaat over de meerderheid van de mensen met wie veel van ons elke dag werken:
controllers, CFO’s, revisoren, marketing directors, advisors, treasurers, M&A directors en alle
andere vaders en moeders met een kantoorbaan? Deze vraag stelde KPMG partner Guido de
Grefte zich toen zijn kinderen wilden weten wat hun papa de hele dag bij dienstennetwerk
KPMG doet.
Vastbesloten zijn verhaal op een voor kinderen begrijpelijke manier te vertellen, besloot Guido
de Grefte de fictieve Bente in het leven te roepen. Het resultaat is een spannend kinderboek
over zaken doen, waarin in simpele woorden aan kinderen wordt uitgelegd wat voor werk
mama’s en papa’s met een kantoorbaan doen.
Guido de Grefte: ‘Als werkende ouder van vier kan ik slechts met veel moeite aan mijn
kinderen uitleggen wat mijn professionele activiteiten omvatten. Je kan wel vertellen dat je
een bureau hebt, een computer en een telefoon, en ook dat je met collega’s samenwerkt aan
projecten, bedrijven helpt bij het verbeteren van hun werking en daarbij allerlei interessante
mensen ontmoet. Maar dan nog blijft het groter geheel erg abstract. Ik wilde met het verhaal
rond Bente kinderen van ouders met een kantoorbaan op een leuke manier inzicht geven in het
werkleven van hun mama en papa.’”
E-mail: gdegrefte@kpmg.com
Korte inhoud
Het bedrijf waar Bentes vader werkt, dreigt verkocht te worden. Wordt haar vader dan ontslagen? En
moet hij zijn werk aan een levensreddend medicijn stopzetten? Dan heeft Bente een idee. Een
superidee. Samen met Wout en Nathalie richt ze een eigen bedrijf op om eenzame sokken een nieuw

leven te geven. Zo proberen ze het medicijn van Bentes vader te redden. Fred, een adviseur van haar
vader, leert Bente alles wat ze moet weten. Wat zijn investeerders? Hoe komen ze aan geld? Wat zijn
concurrenten? Maar lukt het Bente om het medicijn uit de handen van de onbetrouwbare Suvante te
houden?
Thema's













gezin en familie
maatschappij
vriendschap
avontuur
bedrijf
economie
eigen kracht
geheim
job
medicijnen
nieuwsgierigheid
ondernemen

(Bron: http://www.lees-wijzer.be)
Vorm en stijl
Van zodra je het boek opent, word je ondergedompeld in allerlei termen, zoals: raad van bestuur,
investeerders, kasstroom… Helemaal achteraan staan ook nog termen uitgelegd.
Hoewel het boek op het eerste gezicht over een zwaar en moeilijk onderwerp gaat, is het verhaal in
een zeer luchtige stijl geschreven. Bijna ongemerkt leer je hoe het bedrijfsleven eruit ziet en welke
gevolgen tegenstrijdige belangen kunnen hebben.
De twee verhaallijnen – die van Bente zelf en die van het bedrijf van haar vader – zijn vlot in elkaar
verweven.
Het verhaal is ingedeeld in korte hoofdstukken.
Aan de slag!




Laat de juryleden uitleggen wat voor werk papa en/of mama doet. Haal er bibliotheekboeken
over beroepen bij en zoek meer informatie op het internet.
Laat de juryleden ‘eenzame sokken’ verzamelen. Maak er tijdens de bijeenkomt leuke foto’s
van, aan handen en voeten en oren…
Als de juryleden een bedrijfje zouden willen starten, welk soort bedrijfje zou dat zijn? Hoe
zouden ze het aanpakken? Hoe zouden ze het noemen? Laat hen een logo tekenen.

KJV 2012-2013 (GROEP 4)
Scoop / Arne Sierens & Guido Vrolix (ill.)
(door Ellen Erpels)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
Theatermaker en auteur Arne Sierens werd in 1959 geboren in Gent
waar hij leeft en werkt. In 1982 richt hij me Jan Leroy het gezelschap
De Sluipende Armoede op; tussen 1992 en 1994 werkt hij voor
Blauwe Maandag Compagnie; tussen 1995 en 2001 leidt hij met
Johan Dehollander en Stef Ampe Nieuwpoorttheater en richt met hen
in 2001 DAStheater op; in 2006 start hij met Johan Heldenbergh en
Marijke Pinoy Compagnie Cecilia.
Hoewel Arne Sierens vooral bekend is als theatermaker, schreef hij een
opmerkelijk oeuvre bij elkaar. Zijn teksten worden momenteel
opgevoerd en gepubliceerd in o.a. Portugal, Frankrijk, Duitsland,
Oostenrijk, Engeland en Amerika. Hij behoort bij de meest gespeelde auteurs in het Vlaamse amateurcircuit.
 www.arnesierens.be
Guido Vrolix werd geboren in 1961. Zijn werk balanceert
voortdurend op de grens tussen tegenstrijdige emoties en
ervaringen. In zijn schilderijen, beeldverhalen, driedimensionaal
werk, video’s en internetkunst komen thema’s als eenzaamheid,
geweld en seks terug. Silhouetten van mensen, meubels en
attributen figureren op zijn metersgrote acrylschilderijen. In niet
nader gedefinieerde ruimtes volbrengen de figuranten er in
anonimiteit hun dagelijkse intieme handelingen. Clichés worden
geabstraheerd in egale, vibrerende kleurvlakken. Dezelfde
taferelen vinden we terug op zijn monochroom werk op papier
waar figuren in de blauwe nacht oplichten door de rafelige
lichtlijnen die hen omgeven. In zijn monumentale pelsschilderijen schildert hij met lakverf de vleugen
van het bont zo dat landschappen of bakstenen muren ontstaan. Zijn objecten van kunstbont flirten dan
weer met de grens tussen kunst en kitsch, tussen high en low culture en onderzoeken de mogelijkheid

tot reproduceerbaarheid. Ze kunnen zowel getoond worden als kunst in musea en galerijen of
aangeboden worden als commercieel product in winkels of op internet. Eveneens werkt hij als
scenograaf voor de theaterproducties van Arne Sierens. (www.rasa.be)
 www.guidovrolix.com
Korte inhoud
Obi, een gezette jongen van elf, woont alleen bij zijn moeder. Zij is een ambitieuze vrouw die weinig
thuis is. Obi leidt dus een vrij eenzaam leven. Want ook met zijn vrienden klikt het niet altijd. Die
pesten hem vaak met ‘dikzak’ of ‘olifant’. De enige personen waar hij terecht kan voor hulp of raad is
zijn oom en ook wel zijn vriend Dieudonné.
Als zijn oom hem een fotocamera cadeau geeft, begint voor Obi een hobby vol passie. Hij fotografeert
er op los en zoekt uit wat hem tot een bekend fotograaf zou kunnen maken. Het lukt niet altijd zo best.
Maar op de momenten dat hij zich ontspant en niet al te hard op zijn camera focust, blijkt hij mooie
foto's te maken. Zo ontdekt hij waar hij goed in is. En uiteindelijk blijkt hij een bekend fotograaf te
zijn ergens in het buitenland. Dat beweert men toch...
Verwerking










Welke tegenslagen ervaart Obi? Hoe ga jij om met pesten?
Welke evolutie(s) maakt Obi door in het verhaal?
We zijn als lezer getuige van de zoektocht van Obi naar het perfecte onderwerp om te
fotograferen. Welke zaken fotografeert hij allemaal?
Wie zijn de belangrijkste personages in het verhaal? Vind je deze personen sympathiek,
ongevoelig…? Probeer ze zo goed mogelijk te typeren, telkens in een paar woorden.
Naar wat refereert de titel? Wat is een scoop?
Wat vind je van de illustraties bij het verhaal? Vind je ze mooi? Wat is er typisch aan deze
tekeningen? Passen ze bij het verhaal? Hoe zou jij het boek illustreren?
Op de site http://www.guidovrolix.com/drawings.html staan nog andere tekeningen van de
illustrator. Wat vind je hiervan?
Als jij een fototoestel zou krijgen, wat zou jij dan allemaal fotograferen?
De begeleider kan eventueel een aantal (foto)boeken of foto’s uit kranten en tijdschriften
meebrengen. Of geef de juryleden de opdracht zelf op zoek te gaan. Laat hen een foto kiezen
die zijn mooi vinden en verwoorden waarom.

Tot slot: www.kjv.be
Laat de juryleden online hun zeg doen bij het boek en/of lees er de commentaren van andere juryleden.
www.kjv.be  Welke boeken moet ik lezen  groep 4
Klik op de cover om commentaar te geven bij dit boek
Heb je foto’s of tekeningen gemaakt? Toon ze online!
www.kjv.be  Prikbord  groep 4

KJV 2012-2013 (GROEP 4)
Soepletters / Mieke Versyp, Isabel Devos (ill) & Julie Tavernier (ill.)
(door Annie Moenaert)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
De Vlaamse schrijfster Mieke Versyp was meteen met haar eerste
prentenboek succesvol: Linus is in 2008 bekroond met de Gouden
Uil Jeugdliteratuur en met een Boekenwelp. De illustratoren –
Pieter Gaudesaboos en Sabien Clement – kregen er een
Boekenpluim voor.
Mieke is in 1965 geboren in Gent. Ze studeerde filosofie aan de
Universiteit Gent en is dramaturge bij de Kopergietery, een
Vlaams kinderkunstencentrum (dans, muziek en theater) in Gent. Daarnaast werkt ze als freelancer.
In 2007 verscheen haar eerste kinderboek, Linus, met illustraties van Pieter Gaudesaboos en Sabien
Clement. Het is een opvallend, oblong prentenboek over de eenzame Linus. Hij tekent wegwijzers
naar zijn huis, stuurt een uitnodiging via een ballon de wijde wereld in en schrijft een brief aan zijn
grote broer. En dan staat Boris, die hij alleen gezien heeft toen hij nog heel klein was, voor de deur.
Maar Linus is de enige die Boris ziet.
Eksternacht is een bundeling van drie korte, deels autobiografische verhalen over mislukte liefdes die
spelen in de jaren ´40, ´50 en ´60 van de vorige eeuw. De verhalen gaan over de ouders en de
grootouders van de schrijfster. Met tekeningen, foto(collage)s van voorwerpen uit die tijd en uit het
familiefotoboek.
Soepletters gaat over een jongen die zijn zusje van vier kwijt raakt. Hij zoekt haar overal, dagenlang.
Hij krijgt hulp van een klein mannetje met een hele hoge hoed, die zegt dat hij de juiste woorden moet
zoeken.
Kort samengevat
Een jongen komt samen met zijn broer en zus van school. Plots is zijn zusje verdwenen. Dat is het
begin van een spannende zoektocht die de jongen leidt naar mysterieuze werelden, verborgen achter
de vertrouwde straten en huizen van zijn buurt.

Structuur
Soepletters is geen gewoon boek. Dit verhaal staat bol van fantasie en is doorspekt met originele
afbeeldingen. Soepletters is een verhaal geschreven voor en door kinderen. Tekst en illustraties
wisselen elkaar af.
Thema, tips en verwerkingsmogelijkheden







Vraag de juryleden waar het boek over gaat, welke thema’s aan bod komen.
Er worden heel uiteenlopende illustratietechnieken gebruikt.
Wat vinden de juryleden van de illustraties? Passen ze bij de tekst?
Zijn de illustraties even belangrijk als de tekst?
Kan je de tekst wegdenken van de illustraties en omgekeerd?
Maak met de juryleden eigen illustraties bij het boek.

Ieder jurylid vertelt wat hij/zij van het boek vindt:





Hebben ze het verhaal graag gelezen?
Vonden ze het verhaal moeilijk om te lezen?
Welke gevoelens voelden ze bij het lezen van het boek?
Wat vinden de juryleden van de vorm?

Dit is wat Mieke Versyp mij antwoordde op mijn vragen:
Wat vind je ervan dat jouw boek genomineerd is en dat de kinderen jouw boek gaan lezen en
beoordelen?
Ik was verrast dat Soepletters is genomineerd! Het boek is al uit van april 2011 en ondertussen is er
een nieuw boek van mij bij Lannoo gepubliceerd. Ik dacht dat Soepletters inmiddels al helemaal
'vergeten' was. Niet dus. Anderzijds weet ik dat kinderen het verhaal erg appreciëren: dat merkte ik
tijdens een lezing die ik deze winter voor een paar klassen deed. Ook de school die aan het boek
meewerkte – de freinetschool Mandala in de Gentse Rabotwijk – leest nog heel vaak voor uit het boek;
de leerkrachten vertellen me dat het nog steeds aanslaat bij de kinderen
Hoe is het boek ontstaan?
Soepletters is de neerslag van het allereerste project van de Kopergietery in de wijk Rabot. Het is
ontstaan vanuit de behoefte naar prikkelende literatuur voor de oudste leefgroep van Mandala II, voor
kinderen tussen 10 en 12 jaar.
Soepletters is in de eerste plaats het verhaal van deze kinderen, die allemaal in deze wijk leven.
Ze gaven rondleidingen, maakten tekeningen over fantasiewerelden en namen foto’s van hun familie
en de plek waar ze wonen; ze vertelden over hun dromen, angsten, verlangens, wensen. Dit alles
inspireerde me tot een verhaal. Een verhaal dat hun leefwereld weerspiegelt, waarin de kinderen
zichzelf herkennen en erkend weten. Zonder hen zou dit nooit geschreven zijn.
Soepletters is daarnaast ook het verhaal van de wijk Rabot, gelegen in de 19de eeuwse gordel van

Gent. Tot in de jaren vijftig was er een bloeiende textielindustrie, vandaag is het de wijk met de meest
uiteenlopende nationaliteiten. De vele jonge inwoners maken het tot de ‘groenste’ wijk van Gent. Hier
leeft jong naast oud, arm naast rijk, Turks naast Kosovaars. Net in bonte mengeling van mensen,
straten en huizen speelt Soepletters zich af. Het is ook de wijk waar ik ben geboren en waar ik
opgroeide. Ik woonde er tot mijn zesde, maar omdat mijn grootouders langs beide kanten er tot hun
dood hebben gewoond, kwam ik na mijn zesde nog heel vaak in de wijk. Het is dus een wijk die me
nauw aan het hart ligt en waaraan ik veel herinneringen heb.
Kan je wat meer vertellen over jezelf?
Over mezelf: ik woon sinds lang in centrum Gent; ben zoals gezegd afkomstig van het Rabot (dat een
beetje buiten het historische stadscentrum ligt); ik heb een dochter die bijna 20 wordt en die over en
weer pendelt tussen het huis waar haar vader woont en waar ik woon.
Huisdieren heb ik sinds ik naar een klein appartement verhuisd ben niet meer. Voordien had ik een
paar katten, maar die worden natuurlijk gek in zo'n kleine ruimte waar ze niet buiten kunnen. En ik
word ongelukkig als huisdieren 'opgesloten' zitten. Daarom wil ik ook niet een vogel in een kooi. Zelfs
van een goudvis in een bokaal word ik treurig.
Mijn boeken schrijf ik meestal thuis, aan mijn computer. Schrijven lukt pas als in complete stilte; een
schrijfdag is een dag zonder andere verplichtingen. Van zodra de dag wordt onderbroken door een
(korte) afspraak, is het om zeep: dan kan ik me niet meer tot schrijven brengen. Deze winter schreef ik
voor het eerst niet thuis, maar in Oeganda in Afrika. Ik had er een kamer voor mezelf, er werd voor me
gekookt en afgewassen en ik had er niets anders te doen dan schrijven. Dat was heerlijk
Hoe is de cover ontstaan?
De cover is een beeld van illustratrice Julie Tavernier. Dus niet van de kinderen. Binnenin het boek
vind je wel illustraties van de kinderen: het zijn tekeningen die zijn gemaakt n.a.v. drie concrete
opdrachten:
1) teken een wereld die niet bestaat maar waar je graag zou zijn omdat het er mooi of spannend is
2) teken een goede held en een slechte held
3) teken een wapen dat niet doodt maar andere dingen doet
De kinderen kregen daarvoor alle vrijheid. Daaruit zijn er fragmenten gekozen door Julie. Daarnaast
maakte een fotografe beelden van de kinderen tijdens de tekenworkshops en fotografeerde ze ook de
buurt.
Dit antwoordde illustratrice Julie Tavenier op mijn vragen:
Hoe is dit boek tot stand gekomen? Wie heeft je gecontacteerd? Ken je Mieke? Hoe ga je te werk?
Soepletters, een heel leuk project i.s.m. met de school Mandala en de Kopergietery (jeugdtheater).
Dit is een apart boek, dat niet echt een gewone manier van werken had.

Het is de Kopergietery dat mij voor dit project gevraagd heeft. (Zij stellen mij dan voor als vormgever
aan de uitgeverij.)
Ik werk als vormgever voor de Kopergietery en Mieke werkt als dramaturge bij dit theaterhuis, dus ja,
wij kennen elkaar van daar.
KOPERGIETERY RABOT was een nieuwe tak dat een nieuwe zaal heeft geopend in de school
Mandala. Zo is het idee ontstaan om samen met de kinderen een boek te maken (héél véél
nationaliteiten samen daar).
Het vertrekpunt was: een boek maken dat makkelijk leest, ook voor oudere kinderen (anderstaligen)
die later Nederlands leren. Dus een boek dat makkelijk leest maar niet 'kinderachtig' is! juist spannend
en ze dus op een leuke manier onze taal beter leren kennen.
Lotte en Mieke hebben een héél jaar samen gewerkt met de kinderen! Véle opdrachten, wandelingen
in hun buurt, vragen over hun familie enz... maar ook samen tekenen.
Zo is het verhaal ontstaan! Vanuit de inspiratie van de kinderen maar ook de tekeningen van de
kinderen primeren in het boek.
Ik ben samen met Isabel de vos, de fotografe van Kopergietery, twee maal meegekomen naar zo'n dag
samen op school.
Daarna heb ik het verhaal natuurlijk gelezen en ben ik zo aan de slag gegaan. Een juist evenwicht van
hun en mijn tekeningen/achtergronden. Soms een mix van beide.
Ik start met de vormgeving (eerst puur de tekst) en afhankelijk van de tekeningen die erbij hoorden
plaats open gelaten... en dan pas alles verder uitwerken.
Wie kiest het uiteindelijke resultaat? Wie heeft het laatste woord? Jij, Mieke of de uitgeverij?
Het eindresultaat word bekeken door zowel Mieke als de uitgeverij. Soms komen er nog kleine
aanpassingen en de laatste correcties in de tekst.
Dus ik maak iets, ik toon in tussentijd wel af en toe een paar pagina's om zeker te zijn dat iedereen
zich daar goed bij voelt...
Dus iedereen heeft wel wat inspraak, maar ze kiezen een vormgever/illustrator volgens zijn stijl en dat
weet men ook wel wat te verwachten, waardoor er meestal weinig aanpassingen komen...
De cover is wel wat anders. In mij ervaring heb ik al gemerkt dat dit méér de uitgeverij is die de laatste
zeg heeft en meestal maak ik uiteindelijk een 10-tal covers voor het 'juist' zit ;)
In het algemeen is het de uitgeverij die je aanspreekt voor een nieuw boek. Of als het goed klikt met
een schrijver vraagt die je ook wel vaak terug voor een volgend boek…
Dan kom je eerst eens samen (met schrijver en uitgeverij) om tijdstip, algemeen idee/richting enzo te
bespreken... En dan kan je, eens de tekst er is, aan de slag (soms begin ik ook voor de tekst er is, maar
dat doe ik liever niet meer… Het gaat veel vlotter als alle tekst al af is, vind ik.)

Kan je iets over jezelf vertellen?
Over mijzelf: ik ben 31 (niet getrouwd, geen kinderen), ik woon in Melle en heb daar ook een atelier.
Een werkplek met grote ramen en rekken vol dozen. Dozen vol papier/boeken… een echte
rommelmarkt!
Mijn vriend had vroeger een 2de hands winkel, waar ik non-stop kon snuisteren voor mijn collages. Ik
ben zot van oude prentjes, verzamelprenten, postzegels, de binnenkant van een envelop, oude
albums... noem maar op… het is mijn basis inspiratie voor mijn tekeningen, mijn achtergronden…
Zelf maak ik niet veel foto's, of het zijn ook eerder '3D-collages' ofwel gewoon houdingen die ik nodig
heb voor een tekening…

