KJV 2012-2013 (GROEP 5)
De bovenkamer van Jakob / Evelien De Vlieger
(door Annie Moenaert)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
Zo stelt Evelien De Vlieger zichzelf voor op haar website:
‘Ik schrijf boeken voor kleine en grote kinderen:
prentenboeken, informatieve boeken en leesboeken. Ik heb
ondertussen drie jeugdromans geschreven, en voor mijn vierde
moet ik dringend eens naar Canada, want daar speelt een deel
van het verhaal zich af.
Daarnaast vertaal ik ook boeken. Dat is concreet werk waar ik zelf ook van leer. De neus is mijn
favoriet.
Mijn belangrijkste eigenschap is dat ik twijfel. Bijvoorbeeld aan of ik dit hier wel moet plaatsen.
Ik lees: Haruki Murakami, Colm Toibin, Jenny Diski, A.M.Homes, M.J. Hyland, Jim Lynch, Alain de
Botton, Sonya Hartnett, Tanneke Wigersma, Guus Kuijer, Meg Rosoff, Shaun Tan, Paul Auster, David
Mitchell, Miranda July, Jonathan Safran Foer, Richard Yates, Amanda Maxwell, J.D. Salinger…
Koken is wat ik het liefste doe om de chaos in huis te bedwingen. Ik vergeet alles rondom me en begin
wortels te hakken, beetje zoete ui erbij, pastinaak en rode biet in kleine stukjes, olijfolie erop en van
dat lekker grof zout en versgemalen peper, de oven in en dan meteen aan een taart beginnen, want er is
nog plaats in de oven. We hebben een hele grote oven.
Ik loop graag maar traag. Behalve als er een blaffende hond of een ander dier met tanden op de weg
staat: dan loop ik snel.
Ik hou erg van sneeuw, zelfs van smeltende.
Ik zwem graag onder water.
Eén dag per jaar breng ik voetballend door.
Ik woon samen met Hans, een gevaarlijkeboekengek.
Ik ben moeder van Kobe, Ischa en Magnus.’

 http://eveliendevlieger.wordpress.com
Kort samengevat
De bovenkamer van Jakob vertelt het verhaal van Jakob die verhuist naar het domein van een
psychiatrisch ziekenhuis waar zijn moeder directeur wordt. Hij leert er meneer Radboud kennen, een
patiënt die er al heel lang verblijft, en daarnaast trekt hij erop uit met de dertienjarige Mira, de dochter
van een patiënt. In de maanden dat hij er woont, groeit Jakob op, veel sneller dan goed voor hem is.
Hij leert wat het verschil is tussen patiënten en andere mensen, tussen meisjes en jongens, tussen elf
zijn en een reus worden. Hij weet zoveel niet dat je zou kunnen twijfelen of alles nog wel op zijn
plaats staat in Jakobs bovenkamer. Of doet hij toch net op tijd zijn ogen open?
Thema’s
Thema’s zijn opgroeien en psychiatrie.





Kennen de juryleden mensen met psychiatrische aandoeningen?
Hebben zij al gehoord van de psychiatrische aandoeningen zoals depressie, manisch
depressief, fobie, psychose…?
Er bestaan veel vooroordelen over mensen met psychiatrische problemen: ze zouden gek zijn
en raar doen en het zou hun eigen schuld zijn… Wat denken de juryleden ervan?
Denken de juryleden dat Mira het moeilijker heeft dan een doorsnee jongere, die geen kind is
van een psychiatrisch patiënt?

Interview met Evelien De Vlieger
Hoe is dit boek ontstaan?
De bovenkamer van Jakob speelt zich af op het domein van een psychiatrische kliniek. Ik woonde zelf
vlakbij de psychiatrische kliniek Sint-Camillus in Sint-Denijs-Westrem, en met het Guislain ben ik al
jaren vertrouwd dankzij de schitterende tentoonstellingen in het Guislainmuseum.
Op het domein van Sint-Camillus gingen we als kind vaak spelen. Het park van ‘Het Leliehof’ in het
boek is daarop gebaseerd. Als kind daar rondlopen gaf iets magisch. Iedereen die je zag, was ‘zot’, of
gevaarlijk zelfs. Het gaf een totaal andere dimensie aan ons spel. Maar tegelijkertijd gingen we er heel
natuurlijk mee om. We hadden dus nog niet de blik van de volwassene die met schroom, medelijden of
zelfs misprijzen naar een psychiatrische patiënt kijkt. De sfeer van die tochtjes in dat domein is blijven
hangen. En het is vooral die sfeer die ik wilde vangen in het boek. Daarom ben ik blij als er opgemerkt
wordt in recensies dat Het Leliehof als een echt personage functioneert, want dat was ook mijn
bedoeling.
Daarnaast wilde ik tonen hoe Jakob evolueert van een kind dat zonder oogkleppen op in Het leliehof
rondloopt, naar een puber die zijn onbevangenheid verliest. Daarin speelt Mira een belangrijke rol, een
meisje dat al dertien is, onnoemelijk veel ouder op die leeftijd. Een lezer stuurde me een mail met de
vraag waarom ze eigenlijk niet kussen of verliefd worden, daar had hij het hele boek op zitten
wachten. Maar dat was voor mij totaal niet aan de orde.

Zijn er personages of gebeurtenissen die je in het echte leven kent of die je hebt meegemaakt?
Ik heb een jongen van elf in huis natuurlijk, maar om te zeggen dat Jakob op hem is gebaseerd, nee. Er
zitten wel stukjes van hem in, dat zeker. Meneer Radboud is voor mij altijd een beetje onvatbaar
gebleven tijdens het schrijven, maar uiteindelijk heb ik dat losgelaten. Je mag blij zijn dat je niet in een
psychiatrische patiënt zijn denk- en leefwereld kunt komen, want dat wil zeggen dat je gezond bent.
Fysiek is hij wel gebaseerd op een vriend: ik heb dus een heel goed beeld van hoe hij eruitziet, niet
van hoe hij denkt.
Qua gebeurtenissen: er sluipen altijd wel dingen in die je in het echt hebt meegemaakt, maar dat gaat
dan om details, niet om hele scènes.
Kan je wat meer over jezelf vertellen?
Ik woon samen met mijn vriend Hans Cottyn en onze drie zonen Kobe (11), Ischa (9) en Magnus (5),
en verder nog twee kippen: Witje en Sabine.
We wonen in een randgemeente van Gent: Zwijnaarde. Erg landelijk is het niet, maar we hebben wel
een grote tuin. Zelf hebben we geen huisdieren (behalve onze kippen dan), omdat het hier zo ook wel
al vol vogels en buurtkatten zit.
We hebben een groot huis waar ruimte geen probleem is: aangezien ik thuis werk is dat wel
aangenaam. Vooraan is een grote bureauruimte die vol (vol!) boeken staat. Die zijn vooral van Hans,
die een beetje een boekenverslaving heeft. Het is net behangpapier in 3D. Interactief behangpapier,
want je kunt er op elk moment een boek uit nemen, doorbladeren en op een andere plaats (haha) terug
zetten. We vinden dan ook geen enkel boek terug. Soms moet ik in de bibliotheek een boek uitlenen
dat we zeker ook in huis hebben, alleen: waar? Ooit zetten we ze alfabetisch.
In mijn vrije tijd lees ik veel, vooral ’s avonds in bed. Ik lees alles, voor groot en klein, als het me
maar raakt. Anders stop ik halverwege een boek en begin ik in een nieuw. Ik ga daarnaast ook af en
toe lopen, om mijn hoofd te luchten en om bij te praten met een buurvrouw. Wat ik ook graag doe is
koken. Ik bak taart of maak stoofpotten om de chaos in huis te bedwingen (met drie kinderen en twee
ongestructureerde volwassenen is die chaos dagelijkse realiteit). Meestal is de chaos daarna nóg groter,
maar dan hebben we ondertussen toch iets om te eten. Sinds ik kinderen heb, is slapen ook een
tijdsbesteding (een hobby zou ik het niet noemen). Nachtelijke sussessies moeten overdag
gecompenseerd worden met dutjes, ook door mij. Dat vind ik jammer, want het is tijdverlies, maar het
is niet anders: van slaaptekort word ik heel chagrijnig. Dat is anderzijds wel weer goed om scènes
zoals in Job en de duif te schrijven, waar Job en de duif af en toe de pest in hebben. Af en toe mag het
dus.
Heb je de cover zelf gekozen of gaf je de fotograaf de vrije keuze?
Voor de cover heb ik Iris Beeckman gevraagd: een vriendin en fotografe die heel goed aanvoelt wat ik
wil. Zij heeft de modellen gezocht en de locatie lag al op voorhand vast: het park van Sint-Camillus.
We zijn er een hele middag aan de slag geweest, tot we hét beeld hadden. In feite twee beelden: vooren achterkant. De uitgeverij wilde eigenlijk de foto van het achterplat op de voorkant, maar zoals het

nu is vond ik het sterker. Ik stuur nog een beeld mee van ‘the making of’: misschien leuk om eens te
zien (zie volgende pagina).
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The making of… de cover van De bovenkamer van Jakob van Evelien De Vlieger

KJV 2012-2013 (GROEP 5)
De Zwarte Adem: code F424 / Erwin Claes
(door Birgit De Brucker)

Auteursinfo
Erwin Claes werd geboren op 30 mei 1977 nabij Leuven. Hij studeerde archeologie, maar volgde later
tweedekansonderwijs om leerkracht geschiedenis en aardrijkskunde te worden. De Zwarte Adem:
Code F242 is zijn 2de boek. Intussen is ook het vervolg uit: Het Maltacomplot.
Erwin Claes heeft een vrouw en drie kinderen. Zelf is hij gek op strips en animatiefilms.
 www.erwinclaes.com
Korte inhoud
In het Historisch Museum van Vordersteen gebeurt een vreselijke moordpartij. Vreemd genoeg
overleeft de 14-jarige Vigo Morris de gruwel. Helaas is hij zijn geheugen kwijt en kan hij zich niets
herinneren van de moorden of van de tijd daarvoor. Hoofdinspecteur O'Quinn zet zijn tanden in de
zaak en beschouwt Vigo al snel als hoofdverdachte. Vigo kan geen kant op: het is erg moeilijk om
jezelf te verdedigen als je geen herinneringen hebt!
Thema’s
Dit boek is een thriller, een detectieveverhaal. In het begin leren we Ellen Verspecht kennen, een
jonge inspecteur bij de regiopolitie van Vordersteen. Ze heeft de hulp ingeroepen van een ervaren
hoofdrechercheur om de vijfvoudige moord op te lossen.
Vriendschap en liefde staan centraal in het verhaal van Vigo, Linus en Karen. Ze nemen het telkens
voor elkaar op en steunen elkaar door dik en dun.
Het hele verhaal draait om maffiapraktijken. De moordzaak in het dorpje Vandervorst blijkt een klein
deel te zijn van een groot, internationaal geheel. De moorden, de Zwarte Adem… alles hoort bij een
groot maffiacomplot.
Psychische problemen spelen ook een grote rol in het boek. Vigo is na het trauma in het museum zijn
volledige geheugen kwijt. Karen heeft op haar beurt een depressie als gevolg van de verdwijning van
haar vader.

Het thema drugs wordt in dit boek ook even aangeraakt. Dokter Blum gebruikt af en toe drugs (Witte
Fee) om aan de werkelijkheid te ontsnappen.
Vorm en Stijlkenmerken
Opbouw/indeling
Het boek is opgedeeld in korte hoofdstukken, die telkens een datum en een plaats weergeven.
Chronologie
Vooral in het begin maakt het boek sprongen in de tijd. Het boek start op 1 maart in Rome met een
inleidend hoofdstuk over de afrekening van Navarone. Vanaf dan gaat het boek over naar Vordersteen,
waar het grootste deel van het verhaal zich afspeelt. Vanaf dit moment wisselen de data elkaar snel af:
van 11 januari, naar 14 januari, opnieuw naar 11 januari, dan 15 januari... Pas als het onderzoek naar
de moorden goed aan het lopen is en ook Vigo en Linus proberen te achterhalen wat er zich die nacht
in het museum heeft afgespeeld, gaat het boek chronologisch verder.
Vertelstandpunt
Het boek werd geschreven in de personele hij-verteller. We volgen één personage en krijgen enkel van
hem of haar te weten wat hij/zij denkt.
In dit boek wisselen de personages elkaar af in de verschillende hoofdstukken. Zo krijg je het verhaal
van Ellen Verspecht die probeert om te gaan met haar nieuwe baas, hoofdrechercheur O’Quin, terwijl
ze de vijfvoudige moord onderzoeken. Verder is er het verhaal van Vigo, die samen met Karen en
Linus probeert te achterhalen wat er juist gebeurd is in het museum en welke rol zijn vader hierin
speelde. Ook vanuit het standpunt van enkele andere personages (dokter Blum, Broeder Thomas...)
krijgen we enkele hoofdstukken te lezen.
Aan de slag
Enkele leuke discussiepunten







Op het einde van het boek is nog steeds niet duidelijk wat De Zwarte Adem precies is. Hoe
ziet volgens jou het wapen eruit of wat houdt het precies in?
De Zwarte Adem heeft een soort kracht die de eigenaar zeer veel macht geeft, maar die zich
ook tegen hem kan keren. Een gelijkaardig voorbeeld is de ring uit de Lord of the Rings
trilogie van J.R.R. Tolkien. Kennen jullie nog andere voorbeelden?
Wat verwacht je van het volgende boek?
Wat weten jullie over de echte maffia van Malta? Zoek eventueel nog wat informatie op op
het internet.
Stel je voor dat je zelf je geheugen zou kwijt zijn. Hoe denk je dat je zelf zou reageren?

KJV 2012-2013 (GROEP 5)
Erebos / Ursula Poznanski
(door Birgit De Brucker)

Auteursinfo
Ursula Poznanski werd geboren in Wenen in 1968. Ze werkt als redacteur bij een medische uitgeverij.
In 2003 is zij begonnen met het schrijven van kinder- en jeugdboeken, waaronder Die allerbeste
Prinzessin, waarvoor ze in 2005 de Kinder- und Jugnedbuchpreis der Stadt Wien ontving. Erebos is
haar eerste jeugdroman.
Kort samengevat
Op Nicks school doen mysterieuze dvd’s de ronde. Wanneer Nick er eindelijk eentje te pakken krijgt,
blijkt het om een computerspel te gaan. Maar Erebos is niet zomaar een game. Achter de 'characters'
lijken echte personen schuil te gaan, die de spelers opdrachten in de buitenwereld geven. Erebos is een
realistisch en verslavend spel, en doet de grenzen tussen fantasie en werkelijkheid vervagen. Het krijgt
zijn spelers volledig in zijn macht…
Thema’s
Het onderwerp van het boek is een computerspel. Het thema dat voor de hand ligt is hoe iemand
omgaat met een computerspel en het feit dat dit soms zeer tijdrovend en bijna verslavend kan zijn.
Een iets meer verborgen thema is wraak omdat het spel gecreëerd is om wraak te nemen op een
mediamagnaat.
De thema’s liefde en vriendschap komen in dit boek ook uitgebreid aan bod. Nick zet eerst alles op
het spel om levels te winnen en te slagen in zijn opdrachten. Als hij er later uit wordt gezet, wil hij
alles proberen om het spel nogmaals te kunnen spelen. Tot zijn beste vriend Jamie een ongeval krijgt.
Dat het ongeluk misschien wel het gevolg is van de game zet hem uiteindelijk aan het denken. Hier
krijg
je
de
overwinning
van
de
vriendschap
tegen
het
kwaad.
Nick is van in het begin van het boek verliefd op Emily. Bij elke belangrijke keuze die hij moet
maken, merk je dat hij nadenkt over hoe Emily zijn keuze zou bekijken. Hij wil niets liever dan bij
haar op een goed blaadje staan. Ook zijn wenskristal zet hij in om dichter bij Emily te komen.

De game is een soort van peer pressure. Niemand in de game wil onderdoen voor een ander. Omdat
de het grootste deel van de school meedoet, en goed zo goed mogelijk wil scoren, kan je hier stellen
dat er groepsdruk mee te maken heeft.
Vorm en Stijlkenmerken
Vertelstandpunt
Het verhaal is geschreven met personele hij-verteller. Je krijgt de gedachtegang van Nick (en Sarius
als we in het spel zijn). Je hoort en ziet alles door hun ogen.
Doorheen het boek zijn er echter korte stukjes, op het einde van sommige hoofdstukken, die niet door
Nick (of Sarius) worden gedacht of uitgesproken. Dit is de gedachtegang van iemand anders, maar pas
aan het einde van het boek wordt duidelijk van wie die gedachtegang is. Het is de maker van het spel
die zich helemaal heeft afgezonderd om zijn spel te ontwikkelen en die, als het spel volledig afgewerkt
is, zelfmoord pleegt.
Personages
Het hoofdpersonage van het boek is Nick, maar ook zijn gamepersonage Sarius speelt een belangrijke
rol. Doordat de game levensecht is, en het spel ervoor zorgt dat de fictieve en de reële personages van
elkaar gescheiden blijven, is Sarius een even belangrijk personage dan Nick. Het is een soort alter ego.
Je weet dat het Nick is die Sarius bedient, en toch krijg je telkens het gevoel dat het personage Sarius
zijn eigen leven leidt.
Elke persoon die het spel in de echte wereld speelt, heeft een alter ego in het spel, maar gedurende het
verhaal weet je maar van heel weinig personages wie ze zijn in het spel.
De geprogrammeerde personages in het spel lijken ook van in het begin echt te kunnen communiceren.
Zo zijn de bode en de dode bijna echte personen in het boek.
Ruimte
De ruimte wisselt, net als de personages, telkens van de echte wereld (Londen) naar de wereld van de
game (Erebos). Wat in het begin van het boek een totaal andere wereld lijkt, blijkt op het einde meer
gelijkenissen te vertonen met de echte wereld dan de lezer in het begin kon vermoeden. Helemaal op
het einde wordt ook duidelijk dat de plaats waar de game start, de plaats waar het gamepersonage nog
een naamloze is, een reële plaats is die helemaal nagebouwd werd in het spel.
Aan de slag
Game-personage
Hebben de juryleden zelf nagedacht over hoe hun personage eruit zou zien? Geef iedereen een stuk
papier en vraag hen hun personage te beschrijven – zoals Nick ook zijn personage moest creëren.





Man of vrouw?
Ras? Donkerelf, vampier, mens, barbaar, katmens, dwerg, weerwolf of hagedismens?
Kleur haar en ogen?
Kleding?





Klasse? Assassijn, bard, magiër, jager, spion, wachter, ridder of dief?
Voorkeurswapen?
Naam?

Nadat iedereen zijn of haar personage gecreëerd heeft, schud je de papieren door elkaar. Haal er één
personage uit en probeer te achterhalen van wie dit personage is. Nadien kan je bespreken waarom de
juryleden bepaalde kenmerken gekozen hebben.
Enkele interessante discutiepunten











Kunnen jullie begrijpen waarom sommige van de spelers (de spelers van de binnenste ring) tot
het uiterste willen gaan? Zelfs al is dit in principe niet hun strijd en kennen ze de man die ze
moeten bedreigen helemaal niet.
Vinden jullie dat computergames soms te ver gaan? Kijk bijvoorbeeld naar mensen die handen
vol geld uitgeven om fictieve attributen te kopen of mensen die hun echte leven afstemmen op
hun planten in Farmville.
Denk je dat een game die zelf kan nadenken echt een gevaar zou kunnen vormen voor de
maatschappij? Of zou de mens hier voordelen uit kunnen halen?
Er bestaan tal van voorbeelden van films of boeken waarin de mens een personage creëert dat
zelf kan denken. Bijvoorbeeld Artificial Intelligence: AI, waarin een robot zo echt wordt dat
hij gevoelens heeft. Kennen jullie zo’n voorbeelden? Zoek eventueel online.
De game in het boek wordt als gevaarlijk en verslavend aanzien. Denken jullie dat games ook
goed kunnen zijn? Als ontspanning of om frustraties uit te werken? Misschien zijn fictieve
gevechten gezonder dan echte gevechten? Of worden mensen net agressief van fictieve
gevechten?
In het Erebos maken heel wat Griekse mythologische wezens hun opwachting. Zoek
afbeeldingen van die wezens. Bijvoorbeeld Koeienoog, geschilderd op het schilderij van
Michelangelo. Of Charon, de veerman die in de Griekse mythologie de doden met zijn bood
over de rivier Styx naar het dodenrijk brengt.

KJV 2012-2013 (GROEP 5)
Het Cupidocomplot / Johan Vandevelde
(door Amber Daeren)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
Johan stelt zichzelf op zijn website als volgt voor:
“Ik ben op deze wereld gekomen op 3 augustus 1973 in Brussel, tijdens een knetterend
onweer. Mijn fascinatie voor verhalen en film leidde me naar de filmschool, waar ik het vak
van scenarist leerde. Wat voor een beest dat nu weer is, dat kun je lezen op mijn website.
Na mijn studies kwam ik terecht bij het productiehuis MMG, waar ik eerst meewerkte aan de
strips gebaseerd op de reeks Windkracht 10 en vervolgens aan het op poten zetten van de
televisiereeks Flikken. Maar een goed verhaal heeft, net als goede wijn, tijd nodig om te rijpen
en tijd is nu net iets wat je niet hebt als je voor televisie werkt. Daarom ligt het schrijven van
jeugdboeken me ook veel beter. Een schrijver is zijn eigen baas, maar dat wil ook zeggen dat
hij streng moet zijn en zichzelf regelmatig op zijn donder moet geven wanneer hij weer een
uitvlucht zoekt om te ontsnappen aan het dagelijkse gevecht met de woorden. Tja, een
gespleten persoonlijkheid heet zoiets zeker?
Jammer genoeg heb ik naast het schrijven ook meer hobbys dan ik er tijd voor heb. Ik zou heel
graag: met modelbouw bezig zijn, muziek componeren op mijn (onder een dikke laag stof
wegkwijnende) batterij synthesizers en me eindelijk eens door die gigantische en immer
groeiende stapel onbekeken dvd’s worstelen. En dan zijn er nog die honderden ongelezen
boeken!
Ik schrijf :
... de boeken die ik vroeger zelf graag had willen lezen. En dat is dan vooral sciencefiction en
fantasy. Jullie kennen misschien al De Tijdspoort, Het Kronosproject of Na het Licht.
... iedere dag. De ene dag geraak ik niet verder dan een paar zinnetjes en de andere schrijf ik
dan weer drie hoofdstukken in een keer. Het is wel ontzettend belangrijk dat ik aan mijn eigen
tempo kan schrijven en daardoor kan het soms wel even duren eer ik een volgend boek klaar
heb.
... het beste wanneer het om me heen muisstil is en ik mijn eigen gedachten goed kan horen.
Meestal schrijf ik wel trager dan mijn gedachten en dat kan knap lastig zijn als je ineens een
heleboel ideeën tegelijk krijgt.’

Korte inhoud
Wanneer Dion’s ouders scheiden, gaat Dion bij zijn moeder wonen. Op zijn nieuwe school wordt Dion
gepest door Marco. Op een dag maakt Marco het dierbare horloge, dat Dion geërfd heeft van zijn
grootvader, kapot. Dion gaat door het lint en beide jongens worden met hun ouders verwacht bij de
directeur. Het klikt meteen tussen de moeder van Dion en de vader van Marco. Zijzelf willen echter
kost wat kost vermijden dat hun ouders bij elkaar blijven, want dan zouden ze ‘broers’ worden.
Daarom smeden ze een Cupidocomplot en daar hoort ook een ‘niet-aanvalspact’ bij. Marco zal Dion
niet meer pesten tijdens hun pogingen om hun ouders uit elkaar te drijven. Maar naarmate de twee
meer en meer samenwerken, merken ze dat ze best goed overeen kunnen komen. Op het moment dat
het hen lukt om hun ouders uit elkaar te trekken, merken ze dat ze dat eigenlijk niet meer willen. Ze
proberen de brokken te lijmen. Hun plan lijkt te werken: op de eerste dag van hun skireis krijgt de
moeder van Dion een huwelijksaanzoek van de vader van Marco. Marco en Dion worden echte broers
en daarbij hoort een nieuw pact: broers beschermen elkaar altijd en overal.
Thema’s
Het belangrijkste thema in dit boek is pesten. We zien in dit verhaal dat een pester soms geen enkele
reden nodig heeft iemand te pesten die er wat zwakker uitziet of die nieuw is. Toch gaan mensen
zelden uit zichzelf pesten. Soms zijn ze zelf vroeger gepest geweest en willen ze dat nu vermijden. En
soms – zoals in dit boek – zitten ze met opgekropte gevoelens.
Daarnaast heb je ook het thema van nieuwe samengestelde gezinnen. Het gebeurt meer en meer dat
ouders uit elkaar gaan en niet goed snappen wat het voor de kinderen betekent als ze een nieuwe
partner leren kennen. Marco denkt dat zijn vader zijn moeder wil vervangen door een vreemde vrouw.
Kinderen krijgen er altijd een hele nieuwe familie bij, wat niet zo gemakkelijk is.
In het boek zien we ook hoe, door een gemeenschappelijk doel te hebben, twee rivalen toch vrienden
kunnen worden.
Hoofdpersonage en vertelstandpunt
Het hoofdpersonage is natuurlijk Dion. Hoewel het verhaal in de derde persoon wordt verteld, volgen
we hem doorheen het hele verhaal/is het verhaal vanuit zijn standpunt verteld. Daardoor voel je met
hem mee als hij de pesterijen ondergaat en ben je gerustgesteld als je merkt dat de relatie tussen hem
en Marco vriendschappelijker wordt.
Hoofdstukken
De hoofdstukken krijgen allemaal een titel mee, die een kleine tip geeft waarover het hoofdstuk zal
gaan. De hoofdstukken zijn ideaal van lengte zodat, je geregeld eventjes kan stoppen met lezen.
Tijd
Het verhaal wordt chronologisch verteld. Het verhaal omvat niet zo’n lange periode: we volgen Dion
bijna elke dag van een onbepaalde dag op zijn nieuwe school tot het moment van de trouw. Dit is in
totaal maar enkele maanden.

Plaats
Het verhaal speelt zich af in het hedendaagse België, vandaar dat alles erg vertrouwd klinkt en we ons
ook goed kunnen verplaatsen in de situaties.
Aan de slag
Pesten
Er bestaat een kaartspel Pesten (een beetje te vergelijken met UNO). Je kan dit met de groep spelen:
alle 52 kaarten van het kaartspel plus de jokers worden gebruikt. Er kunnen meer pakjes kaarten
tegelijk worden gebruikt. Alle spelers krijgen een gelijk aantal kaarten. De spelers leggen om de beurt
een kaart af op een centrale aflegstapel. De af te leggen kaart moet qua waarde of kleur gelijk zijn aan
de bovenste kaart van de aflegstapel. Wanneer een speler niet kan spelen, moet hij een kaart van de
trekstapel nemen. Als de getrokken kaart wel gespeeld kan worden, kan hij deze kaart afleggen tijdens
dezelfde beurt. De speler die het eerst al zijn kaarten kwijt is, wint.







Speciale kaarten
Pestkaarten
Een 2: de volgende speler pakt twee kaarten van de trekstapel
Een 8: de speler die de kaart oplegt mag nog een keer (‘acht wacht’)
Een joker: de volgende speler pakt vijf kaarten van de trekstapel of gooit ook een joker op. In
het laatste geval moet de volgende speler tien kaarten pakken. Degene die de laatste joker
heeft gelegd, mag de kleur bepalen. Een joker mag op alle kaarten gegooid worden.
Beurtwisselkaarten
Een 7: de speler die deze kaart speelt, mag nog een kaart opgooien van dezelfde kleur (‘zeven
blijft kleven’)
Een 8: degene na de speler die deze kaart speelt, moet een beurt overslaan (‘acht wacht’)
De aas: de volgorde waarin de spelers aan de beurt komen, keert om
De heer: De speler mag na opgooien van de heer nogmaals een kaart met dezelfde kleur of
waarde opgooien (‘heertje nog een keertje’)
Kleurwisselkaarten
Een boer: de speler die deze kaart speelt, mag een kleur of vorm kiezen. Een boer mag veelal
op alle kaarten gegooid worden, los van de kleur of vorm daarvan.

Ben X
Bekijk de film Ben X. Het thema van die film is ook ‘pesten’, dit keer omdat iemand anders is…
Discussie





Is er iemand al eens in aanraking gekomen met pesters of hun slachtoffers?
Waarom begint iemand anderen te pesten?
Wordt er bij jullie op school veel gedaan om pesten tegen te gaan?
Wat kan je best doen als je zelf gepest wordt?




Wie is al eens van school moeten veranderen? Hoe ging dat?
Vond je het moeilijk om naar het middelbaar te gaan en sommige vrienden achter te laten?





Wie heeft gescheiden ouders?
Heb je het daar (nog steeds) moeilijk mee?
Heeft één van je ouders (of allebei) een nieuw gezin? Met kinderen? Is dat leuk?

Extra
Johan Vandevelde heeft een eigen site: www.johanvandevelde.be Hier vind je alle info over de
schrijver! Je kan hem ook altijd een mailtje sturen met vragen of opmerkingen:
post@johanvandevelde.be of via het invulformulier op zijn site

KJV 2012-2013 (GROEP 5)
Liefde :-( / Thomas Brinx en Anja Kömmerling
(door Emilie Vanpeteghem)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
Thomas Brinx (1963) en Anja Kömmerling (1965) schrijven samen
teksten voor radio en televisie. Ook hebben ze een behoorlijk aantal
kinder- en jeugdboeken op hun naam staan. Ze leerden elkaar kennen
tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk, en vormen sindsdien al meer
dan twintig jaar een team.
 www.brinx-koemmerling.de

Kort samengevat
Leene ontdekt dat haar vader een vriendin heeft, maar ze is ervan overtuigd dat het goed komt tussen
haar ouders. Leene probeert het gezin terug bij elkaar te brengen, terwijl haar zus Roos verliefd wordt
op een jongen die net terug is uit een instelling. Haar vader trekt in bij zijn nieuwe vriendin en haar
moeder begint een winkel met al haar zelfgemaakt handwerk, van behang tot kleren en handtassen.
Ondertussen worstelt iedereen met zijn of haar gevoelens door de breuk van de ouders.
Titel



Past de titel bij het verhaal?
Vergelijk de oorspronkelijke Duitse titel met de vertaling. In het Duits heet het boek Scheiss
Liebe. In het Nederlands had dit boek gewoon Rotliefde kunnen heten, een term die meedere
keren voorkomt. Wat vinden jullie? (Zie ook: Jaap Leest,
http://www.jaapleest.nl/recensies/jeugdboek/die-rotliefde-levert-vooral-problemen-op)

Omslagillustratie


Wat vinden jullie van de omslagillustratie?




Aan welk soort boek doet hij jullie denken? (Chicklit?)
Vinden jullie de titel geslaagd?

Recensie
Zijn de juryleden het hiermee eens of niet?
‘Het sterkste punt van Liefde :-( is dat het uiteindelijk niet goed komt op de manier zoals
Leene dat wenst. Geen gemakkelijk feelgood maar een innemende en realistisch einde.’
Jaap
Leest,
http://www.jaapleest.nl/recensies/jeugdboek/die-rotliefde-levert-vooralproblemen-op
‘Ieder personage is krachtig neergezet, ook de bijrollen. Het varkentje van Leene is een sterke
zet. Van hem krijgt ze onvoorwaardelijke liefde en hij is een bindend element in het gezin, als
hij door een auto wordt aangereden, is iedereen overstuur.’
Jaap
Leest,
http://www.jaapleest.nl/recensies/jeugdboek/die-rotliefde-levert-vooralproblemen-op
Varkentje



Hoe belangrijk is Varkentje voor het verhaal?
Wat betekent Varkentje voor Leene? Voor het gezin?

Varkentje is het bindmiddel. Zij brengt het gezin terug bij elkaar. Doorheen het verhaal lees je dat
subtiel, maar pas na het ongeluk wordt echt duidelijk hoe sterk Leene en de anderen Varkentje nodig
hebben.
Personages
Algemene vragen:





Welk personage vinden jullie 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? Zouden jullie een personage kunnen weglaten? Waarom
wel/niet?

Laat de juryleden eerst de personages een paar woorden typeren. (Zie ook vooraan en achteraan in het
boek.) Bespreek ze daarna uitgebreider.
Belangrijkste personages:




Leene
Roos
Mama







Papa
Oma
Varkentje
Johnny
Dante

Enkele woorden die hen kunnen typeren:

























hoofd
harmonie
veel te klein
puberende zus
zangeres
leenes beste
vriendin
zo van de slager
geleerde
klokkenverzamelaar
huisvrouw
wasobsessie
serieverslaving
ongevoelig
egocentrisch
bindmiddel
uitstraling
donker
zwart
depressief
klein
pleitbezorgster van
de liefde
ontwerpster met
eigen label
man van een andere
vrouw
…

Zagen de juryleden het verschil tussen ‘de spelers zijn’ en ‘de spelers waren’? Wat vonden ze
daarvan?
De personages uit dit verhaal doen heel wat uitspraken waar je over kan nadenken. Zoek citaten die de
personages en hun gevoelens sterk typeren. Schrijf ze op kaartjes of lees ze voor en bespreek ze met
de juryleden. Ontdek zo hoe zij bepaalde zaken ervaren hebben. (Zie verder voor al een aantal citaten.)
Thema’s




Gezin
Scheiding
Keuzes maken

Vraag aan de juryleden om een thema te kiezen dat zij aan het boek zouden geven. Aan welke
elementen uit het verhaal denken ze bij hun gekozen thema?



Vinden jullie het een goede keuze dat de auteurs kiezen om te focussen op het bedrog van
papa en hoe elk gezinslid daarmee omging?
Soms worden er te veel problemen in een boek gestopt waardoor je een gevoel van overdaad
krijgt. Zo’n boek wordt vaak een ‘probleemboek’ genoemd. Is dit een probleemboek?

Vertelperspectief
Leene vertelt het verhaal.






Is dit een goede keuze geweest van de auteurs?
Is Leene een boeiende verteller?
Hadden jullie het verhaal liever gelezen vanuit het perspectief van een ander personage? Wie?
Zou het verhaal anders worden met een andere verteller? Wat zou anders zijn?
Wat vonden de juryleden van de hoofdstukken in het begin en op het einde, wanneer Leene
twintig is? Bieden die een meerwaarde? Is het nodig dat je weet hoe het nu met iedereen gaat?

Het bedrog
Iedereen gaat op zijn eigen manier om met het bedrog van de vader. Bespreek samen met de juryleden
de gevoelens van de verschillende personages.






Hoe gaan de personages om met het bedrog?
Veranderen hun gevoelens doorheen het verhaal?
Met wie leven jullie het meeste mee? Waarom? Leef je ook mee met de vader? (Hij zegt op
een bepaald moment dat hij verliefd is, maar dat hij ook zijn gezin niet wil verliezen.)
Hoe zouden jullie je voelen?
Hebben jullie ervaren dat Leene plots snel volwassen moet worden?

Citaten
Schrijf de volgende zinnen op kaartjes en laat de juryleden er één kiezen. Bespreek de uitspraken op
de kaartjes.
Enkele citaten:












‘We heetten allemaal Dunker. En? Was dat niet genoeg?’ ( p. 57)
‘Mama hield van mijn vader en was ervan overtuigd dat hij ook van haar hield, en dat deed hij
ook, vast en zeker, hij was alleen even de weg kwijt. Misschien had ze toch af en toe ergens
heen moeten gaan met hem. (…) Misschien had ze ook wel moeten afvallen, al was het maar
een beetje.’ (p. 57)
‘Het belangrijkste is dat wel elkaar de waarheid vertellen. Alleen dan kunnen we elkaar
onvoorwaardelijk vertrouwen. Ook al doet het soms pijn.’ (p. 69)
‘De liefde is er wel, maar sommigen schieten slechter met elkaar op dan anderen of zitten
elkaar in elk geval de hele tijd dwars, misschien ook wel omdat ze zo veel van elkaar houden.’
(p. 19)
‘ “Ik kan dat niet zoals jij.” Ik draaide me om. “Wat kan ik dan? Ik kan niet meer, weet je
dat!” En liet haar staan. Op dat moment scheidden zich onze wegen.’ ( p. 142)
‘Als je te lang achterom kijkt kom je niet meer vooruit- een zogenaamd wijze uitspraak van
mijn vader. “Zogenaamd” wijs omdat “achter” altijd met “voor” te maken heeft. Omdat alles
op alles voortbouwt, en als je de onderste stenen niet kent, als je niet weet of die wel houden,
dan kun je ook geen stevig huis bouwen.’ (p. 10)
‘ “Hij is dood”, zei hij, op een toon van “dan krijgt u deze velg er van mij gratis bij”.’ (p. 275)
…

Einde
De auteurs kozen niet voor een happy end. Is dit de goede keuze?
Zeker niet vergeten







De relatie tussen Wrakken Paultje en zijn zoon
Het gedrag en de dood van Dante (een ongeluk of niet?)
De verandering die geleidelijk plaatsvindt in het gezin: het briefje: Liefde is… als hij haar niet
vergeet (p. 26), niet komen eten om 7u (p. 31), geen trouwring (p. 33), kussen in de auto (p.
44), de ontdekking (p.81)…
Vergeet zeker Varkentje niet. Zij brengt het gezin bij elkaar.
Hoe de gezinsleden elk apart omgaan met de hele situatie.

Tot slot

 Wie zou nog boeken van deze auteurs willen lezen?
 Wat hebben jullie het meest onthouden van dit verhaal? Wat zal je bijblijven?
 Heb je iets geleerd uit het verhaal?

KJV 2012-2013 (GROEP 5)
Mijn naam is Nina / David Almond
(door Sara Standaert)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
Lang voor David Almond (1951) debuteerde met zijn eerste
jeugdroman De schaduw van Skellig (1999, Querido), waren zijn
kortverhalen voor volwassenen al verschenen in magazines en
bundels.
Hij wist op zijn zesde al dat hij wilde schrijven, maar het was
moeilijk om van zijn pen te leven. Hij leefde een tijd in een
commune om voltijds te kunnen schrijven, deed wegens
geldgebrek verschillende jobs (onder meer postbode en
copywriter), en werd uiteindelijk leraar voor kinderen met
leermoeilijkheden.
Pas toen het verhaal voor De schaduw van Skellig zich aanbood,
zoals hij zelf zegt, brak hij door als schrijver. Zijn debuut werd meteen bekroond met de prestigieuze
Whitbread Award in 1998. In 2000 werd dat boek ook in ons taalgebied bekroond met de Zilveren
Griffel.
De wereld waarin hij opgroeide, komt duidelijk terug in zijn verhalen. Hij bracht zijn jeugd door in het
kleine plaatsje Felling-on-Tyne, bij Newcastle, waar hij in de heuvels speelde tussen verlaten mijnen
en vervallen fabrieken. Almond speelt bewust met de grenzen tussen magie en realiteit, heden en
verleden en schrijft in gebalde, krachtige korte zinnen.
Met zijn boek The fire-eaters won hij zowel de Nestle Smarties Prize Gold Award 2003 als de
Whitbread Children's Book of the Year Award 2003. Voor de vertaling van dit boek, De vuurvreter
kreeg hij een Zilveren Zoen. Die bekroning kreeg hij eerder voor De wildernis en Het zwarte slik.
 www.davidalmond.com

Korte inhoud
De negenjarige Nina is een buitenbeentje op school. Wanneer ze een opstel met onzinwoorden schrijft,
wordt ze van school gestuurd. Erg vindt ze dat niet; zo is ze verlost van de pestkoppen en bovendien
krijgt ze nu thuis les van haar moeder. Maar het liefst zit Nina in haar boom, waar ze haar kijk op de
wereld en op zichzelf opschrijft in haar dagboek. Als ze de nieuwe buurjongen Michael ziet, wil ze
hem leren kennen, maar of ze dat ook durft?
Vooraf
Doorblader met de groep het boek. Wat valt er op? Vraag hen achteraf of ze de aparte lay out (niet)
leuk vonden om te lezen.
Thema’s
Opdracht: laat de jongeren een aantal thema’s opnoemen uit het boek en daar kort iets over vertellen.






Vriendschap / pesten / anders zijn
Nina wordt gepest op school en heeft niet veel vrienden. Haar weinige vrienden zijn net zo
atypische als zijzelf: klasgenootje Sophie, haar moeder, de natuur (de vogels en haar boom).
Dood en verlies
De dood van Nina’s vader heeft een duidelijk stempel gedrukt op het meisje. Uit welke
passage in het boek blijkt dit het duidelijkst? (in de mijnschacht)
Zien de juryleden een evolutie in haar verwerking? (aanvaarding van de vermoedelijke nieuwe
vriend van haar mama)
Fantasie
In haar dagboek wil Nina ingaan tegen het schoolse systeem. Ze geeft zichzelf enkele
opdrachten die vooral niet-schools zijn. Het is een beetje onduidelijk of die opdrachten aan
haarzelf of aan de lezer gericht zijn. Misschien kan je samen met je KJV-groep enkele
opdrachten uitvoeren? (Bijvoorbeeld: schrijf ook zo’n onzinverhaal, waarbij je erop let dat het
mooi
klinkt.)

De personages
Nina is het hoofdpersonage van het boek. We leren haar kennen door haar dagboekfragmenten. Hoe
zouden de juryleden haar in 3 woorden typeren? Hieronder enkele voorbeelden:








Realistisch / dromerig
Romantisch / niet-romantisch
Rustig / onrustig
Geduldig / ongeduldig
Eigenzinnig / volgzaam
Zelfbewust
Introvert / extravert

Wie zou Nina graag als vriendin hebben? Waarom wel of niet?

Schrijfstijl en vorm
Het boek is samengesteld uit dagboekfragmenten en verhalen die de stemming van Nina weergeven.
Welke passage vinden de juryleden het mooist? Wanneer Nina experimenteert of wanneer ze een mooi
verhaal van a tot z neerschrijft?
Meer lezen: de andere boeken van David Almond
Nina is geen nieuw personage in het oeuvre van David Almond. Ze duikt al op in het boek De
schaduw van Skellig, het debuut en doorbraakboek van David Almond. Heeft iemand dit boek
gelezen? Wil iemand het lezen, nu ze Nina hebben leren kennen? Heeft iemand al iets anders van
David Almond gelezen? Zo ja: is dit boek vergelijkbaar?
De stijl in Mijn naam is Nina is anders dan in Almonds andere boeken. Dit is het eerste boek dat
David Almond schrijft aan de hand van dagboekfragmenten. Nina is ook geen typisch Almondpersonage. Zijn hoofdpersonages zijn meestal eenzelvige, gevoelige jongens. Nina is extraverter en
openlijk
tegendraads.
Wie dit boek graag las, kan ook eens Verleden week van Aidan Chambers (Querido, 1990 – eerder
uitgegeven als Lang weekend op drie manieren) bekijken. Ook dit boek is experimenteel van vorm.
Nog een citaat
‘Ik geloof dat verhalen tot de belangrijkste dingen ter wereld behoren. Het zijn levende dingen.’
(David Almond)

KJV 2012-2013 (GROEP 5)
Nelle: de heks van Cruysem / Marc de Bel
(door Birgit De Brucker)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
Marc De Bel is geboren in Kruishoutem op 7 mei 1954. Hij debuteerde als auteur/illustrator in 1987.
De boeken van Marc de Bel zijn heel avontuurlijk, fantasierijk en lezen als een trein. Hij heeft een heel
eigen taalgebruik. In zijn werk neemt hij het duidelijk op voor kinderen tegenover ‘de slechte
volwassenen’. Zijn jonge helden zijn avontuurlijke, eigenwijze, een beetje dromerige deugnieten.
Vaak speelt hij ook in op actuele thema’s zoals milieuvervuiling, kindermishandeling, zwarte magie,
proeven op dieren…
Voor hij voltijds schrijver werd, was Marc de Bel onderwijzer, schreef hij gedichten en theaterteksten
en maakte hij cartoons. Ondertussen heeft hij zijn eigen uitgeverij: Tingel. Zijn vaste illustrator is Jan
Bosschaert.
 www.marcdebel.be
 www.janbosschaert.be
Kort samengevat (flaptekst boek)
Nelle woont sinds haar geboorte bij haar tante Clara in een lemen huisje aan de rand van het
Hollebeekbos. Het lukt hen net om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook al ligt het land er verdord bij,
duiken er om de haverklap rondzwervende roversbendes op en maakt de pest, die als een hete,
moordende wind over Vlaanderen waait, almaar meer slachtoffers. Het lijkt wel of de duivel ermee
gemoeid is. In het dorp nemen de roddels toe en wordt tante Clara, wier vader ook al de naam had een
tovenaar te zijn, steeds meer met de vinger gewezen.
Thema’s
Dit boek is een historisch verhaal. Het schetst het leven in de 17de eeuw in de kleinere dorpen in de
boerenklasse waar bijgeloof en heksenvervolgingen sterk leefden.
Het belangrijkste thema van dit boek is angst en hoe ermee om te gaan. Heksenvervolgingen zijn een
heel mooi voorbeeld van angst voor het onbekende. Mensen probeerden een zondebok aan te duiden
voor fenomenen zoals ingeslagen bliksems, de pest... gebeurtenissen waar ze zelf geen verklaring voor
hadden. Het was vooral de Kerk die hen die angst inboezemde.

Angst komt ook duidelijk aan bod bij Nelle zelf. Het is niet voor hekserij dat Nelle bang is, maar voor
Smordok. Smordok, de moerasduivel, is de verpersoonlijking van het kwaad. Smordok is voor Nelle
het zogenaamde ‘monster onder het bed’, een angst voor iets onbestaands waar ze mee moet leren
omgaan.
Vriendschap en liefde zijn ook twee heel belangrijke thema’s in dit boek. In haar tocht om haar naam
te zuiveren ontstaan enkele hechte vriendschappen en leert ze ook haar eerste vriendje Wiete kennen.
Dat deze vriendschappen heel belangrijk zijn, wordt extra in de verf gezet door de indeling van het
boek: de verschillende delen krijgen telkens de naam van de belangrijkste metgezel.
Een laatste thema, dat misschien toch ook even aangeduid moet worden, is adolescentie/volwassen
worden. Het personage Nelle ondergaat een hele metamorfose. In het begin is ze een onzeker meisje,
met veel vragen en angsten. Doorheen het boek groeit ze uit tot een jonge vrouw. Niet alleen krijgt ze
te maken met haar eerste regels, haar eerste liefje... maar ze neemt ook meer het heft in eigen handen
en leert haar angsten te overwinnen.
Vorm en stijlkenmerken
Indeling
Het verhaal is onderverdeeld in drie grote delen. Elk deel verwijst naar een plaats en tijd (Cruysem,
herfst 1634 / Korseele, lente 1635 / Cruysem, lente 1635). Elk van die delen is op zich ook
onderverdeeld. Deze delen worden telkens genoemd naar het personage dat op dat ogenblik de
belangrijkste rol speelt in het leven van Nelle. Achtereenvolgens zijn dat Tante Clara, Jacobus
Bodinus Kramers, Agripus, Tule, Wiete en om te eindigen Pastoor Gillis. Deze delen zijn op hun beurt
onderverdeeld in hoofdstukken, die telkens een passende titel krijgen.
Chronologie
Het boek is chronologisch opgebouwd. Je krijgt wel een soort parallel verhaal in de vorm van Nelle’s
dromen. Het verhaal van Smordok, prinses Nelle en ridder Willem, dat zich volledig in de verbeelding
van Nelle afspeelt, vormt een gelijkaardig verhaal dat nauw aansluit bij dat van Nelle.
Vertelstandpunt
Het verhaal werd geschreven in de ik-vorm. Je krijgt alles te zien en te horen vanuit het standpunt van
Nelle. Hierdoor ontdek je samen met haar alle goede en kwade dingen die ze op haar weg tegenkomt.
Vertelstijl
Typerend voor de schrijfstijl van Marc De Bel is het gebruik van veel beschrijvende woorden en een
eigenzinnige woordenschat. Dat geldt ook voor dit boek. Het gebruik van zeer veel adjectieven, maakt
dat de omgeving en personages zorgvuldig en tot in het kleinste detail beschreven zijn.

Aan de slag
Hekserij










Verhalen over hekserij doen al van oudsher de ronde. Vele sprookjes hebben een heks als
personage, denk maar aan Hans en Grietje of Raponsje. Kennen jullie nog voorbeelden van
sprookjes of verhalen met een heks als antagonist? (Je kan er eventueel ook enkele zoeken op
het internet)
Kunnen jullie op het internet ook enkele afbeeldingen van heksen vinden?
Bij Nelle en tante Clara ging men op zoek naar bepaalde tekenen van hekserij zoals
bijvoorbeeld de moedervlek. Kennen jullie nog kenmerken waaraan men zogenaamd een heks
kon herkennen?
Komen deze kenmerken overeen met de typische voorstelling van een heks? Zoek ook even
uit of deze kloppen bij jullie zelf gezochte verhalen en foto’s.
Heksenveroordelingen komen soms nog voor in boeken of films. Denk maar aan de
humoristische versie van de vervolging van een heks in Monty Python and the holy grail, of
aan De Klokkenluider van de Notre Dame (Disney) waarin Frollo Esmeralda beschuldigd van
hekserij. Kennen jullie nog ander voorbeelden?
Wij geloven niet meer in hekserij. Kennen jullie echter nog plaatsen waar men wel nog gelooft
in hekserij?

Angst
 Waren jullie vroeger wel eens bang voor iets? Onweer, spinnen… Misschien wel iets helemaal
anders?
 Hoe probeerden jullie met die angst om te gaan? Misschien had je wel een leuk trucje om
minder bang te zijn.

KJV 2012-2013 (GROEP 5)
Regentijd / Kolet Janssen
(door Miche Bekaert)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
Kolet Janssen is geboren in Hasselt op 18 april 1955. Ze studeerde godsdienstwetenschappen in
Leuven en geeft deeltijds godsdienst in de derde graad van het middelbaar onderwijs in Tienen.
Janssens boeken zijn niet onder één noemer te vatten. Ze schrijft in verschillende genres: historische
verhalen, realistische vertellingen, een verhaal met een magische inslag en sciencefiction, maar ook
non-fictie over mens- en maatschappijgebonden thema's. Haar boeken zijn erg gevarieerd: van luchtig
tot ernstig, van pure fantasie tot de harde werkelijkheid.
Ze haalt inspiratie uit haar directe omgeving en maatschappelijke en sociale problemen. Ze gebruikt
ook godsdienst als thema, op die manier wil ze het geloof op een eenvoudige manier uitleggen aan
kinderen.
Voor jongere kinderen schrijft ze met veel fantasie en humor. Voor de oudere lezers gebruikt ze
spanning in combinatie met familiegeheimen en bovennatuurlijke krachten. Ze wil lezers laten
nadenken en helpen bij de vorming van hun persoonlijkheid. Ze tracht daarom steeds een duidelijke
boodschap te verwerken in haar verhalen.
Kolet Janssen heeft een vlotte stijl en gebruikt veel dialogen, beeldspraak en symbolen, maar telkens
op een treffend eenvoudige manier. Janssen wordt geprezen om haar eenvoudige en heldere taal. Ze
wordt geapprecieerd omwille van haar engagement en haar aandacht voor de gevoelens van de
personages.
 www.koletjanssen.be
Korte inhoud
Anna wil het liefst onzichtbaar zijn. Nu ze alleen met haar vader achterblijft na de scheiding van haar
ouders moet dat wel lukken. Met haar moeder wil ze niets meer te maken hebben en haar vader is
vooral met zichzelf bezig. Tot op een dag een vreemde man met rare, witte schoenen haar aanspreekt.
Hij stelt zich voor als God of de Almachtige. Hij is op zoek naar kaarsen om te branden voor Maria, de

moeder van zijn zoon. Op school wordt ze opgemerkt door Laurens, een slungel met zwart krulhaar
die hardnekkig probeert haar vriend te zijn. En dan begint het te regenen…
Wat begint als plakkerige motregen groeit al snel uit tot een ware zondvloed. Het is angstaanjagend en
indrukwekkend, en je gaat er anders van naar dingen kijken. Zoals naar God en naar Laurens. En naar
moeders, ook al ben je ze soms liever kwijt dan rijk.
(Bron: achterflap)
Thema’s
 God
 vriendschap
 verliefd zijn
 anders zijn
 filosofie
 zingeving en spiritualiteit
 gezin en familie
Niet per se het expliciete geloof in een god staat centraal, maar wel geloven en vertrouwen in hun pure
entiteit. De verwondering en verwonderde open, optimistische blik die de vreemde, rondzwervende
man die zichzelf de Almachtige naam God toekent, op de wereld en haar bewoners heeft, is niet alleen
bijzonder, maar brengt ook een einde aan de symbolische zondvloed van de personages. Zonder te
overmoraliseren brengt God Anna, haar vader en Laurens, alsook de lezer, heel wat wijsheden bij. Er
gaat een eigenaardige kracht van hem uit, lijfelijk en spiritueel, en het is aan de lezer om te bepalen
hoe hij of zij die invult. God is een gewone man die in de voormiddag helpt in de groentewinkel, die
houdt van schaken en goedkope wijn. Hij komt en leeft onder de mensen en probeert te helpen waar
hij kan. Maar tegelijk is hij een alweter, of in Anna’s ogen soms een betweter. Want niet zelden stoort
Anna zich aan zijn uitspraken en gedrag. Want wat moeten ze met zo’n God? ‘Heb je nooit gemerkt
hoe dicht alles en niets bij elkaar liggen. Ik kan alles maar ik doe niets.’ Ook Laurens stelt zich vragen
bij de vreemde man… God lijkt soms wel een gek die met de dag meer en meer zijn verstand verliest
en al zwervend zomaar weer verdwijnt. Maar hij kijkt ook op naar hem. ‘Ik wou dat ik ook gek was.
Het leek me heerlijk om zo volledig in iets te geloven en er helemaal in op te gaan. Om je niets aan te
trekken van hoe mensen reageerden als je iets raars deed. Om gewoon te zeggen wat in je opkwam.
Jammer eigenlijk dat je daar gek voor moest zijn.’
Verder vormt het gezin een belangrijke focus in Regentijd. Zo zie je hoe een vader en dochter meer en
meer naar elkaar toegroeien en begrip krijgen voor elkaar. Ze worden steeds meer elkaars steun in
moeilijke tijden. Ze houden van elkaar, in alle eenvoud, precies voor wie ze zijn, maar ook voor wie ze
niet zijn of nooit zullen worden. Stilaan weet Anna ook een nieuw nest en warme thuis rond zich te
bouwen door zich te leren en te durven openstellen voor de andere. Ze zet zich over de haat voor haar
moeder en geeft haar een nieuwe plek. Ze zou voortaan slechts een ‘polk’ moederliefde vragen.
‘Voortaan zou ik mijn moeder doseren. Precies zo veel als ik in mijn handen kon dragen.’ Laurens
heeft een goede band met zijn moeder, maar worstelt met zijn gevoelens voor zijn vader die in
Engeland woont, en tracht ook hem een plaats te geven. ‘Ik was een lade die mijn vader gesloten had,

een doos die hij op zolder had gezet. Nog net geen zak met vuilnis die hij met de vuilniskar had
meegegeven. Ik ademde diep in en uit. Dat was dat. Tot zover mijn vader.’
In dit verhaal regent het onmiskenbaar van de symboliek. De regentijd of zondvloed staat daarbij voor
de moeilijkere en warrige periode waar zowel Anna als Laurens en hun gezinnen door moeten. Na de
regen komt zonneschijn… en zo gaat dat nu eenmaal tijdens het proces van volwassen worden en het
nemen van verantwoordelijkheid. In elk hoofdstuk lees je wijze uitspraken en inzichten van de
personages, die vaak al vervat zitten in de titels. Veel zaken zijn herkenbaar voor de jonge lezer,
hoewel de personages en gebeurtenissen soms wat vlak, doorsnee en braafjes aan elkaar geregen zijn.
De ruwe kantjes van de tieners, hun ouders en van God worden wel enigszins beschreven, maar het
ontbreekt hen misschien wel aan doorleefde acties en onverwachte, sprekende (of schreeuwende)
daden. Je voelt de personages aan, wat in hen leeft, en je zou het als lezer soms in hun plaats willen
uitschreeuwen… Misschien mochten ze net als God wat gekker zijn?
Regentijd bevat in elk geval tal van wijze regendruppels, een parel van een verhaal en heel wat
onderliggende boodschappen, die de lezer (samen met de jonge personages) zelf moet en vooral mág
ontdekken. Daarin schuilt de eenvoudige, droge kracht van dit warme, natte verhaal, dat terecht
bekroond werd met de Publieksprijs van de Zoute Zoen 2010. ‘Voorlopig verwachtte ik van het leven
niets meer dan wat er al was.’
(Bron: www.lees-wijzer.be)
Vorm en stijl
Het verhaal is afwisselend verteld door twee tieners: Anna en Laurens. Zij wonen allebei in een
éénoudergezin. Een derde persoon brengt hen samen: God.
Het is fascinerend om deze ontmoetingen met God in zo’n realistisch verhaal terug te vinden. Anna,
Laurens en Anna’s vader geloven geen moment dat de man echt God is en toch weet hij als geen ander
hun levens op een positieve manier te veranderen. Zijn opmerkingen over zijn verleden komen recht
uit de Bijbel, en lijken in deze hedendaagse wereld soms erg grappig. Toch besef je als lezer dat die
man meer te bieden heeft dan een toevallige ontmoeting. Het is een plezier om te merken dat je
twijfelt aan je eigen realiteitszin. Dat maakt dit verhaal dan ook zo boeiend en fascinerend. De auteur
beschrijft de gesprekken en de mensen op een erg sfeervolle en aangrijpende manier. Je raakt volop
betrokken bij de levens van deze verloren schapen, die God weer bij zijn gelukkige kudde brengt.
(Bron: www.pluizuit.be )
Als Kolet Janssen hier een boodschap wou meegeven, dan doet ze dat onnadrukkelijk: God grijpt
onverwacht in je leven in en stuurt het een positieve kant uit. Hij toont medelijden met de mens, maar
hij geeft het verhaal ook een luchtig, zelfs humoristisch tintje.

Aan de slag!







Je kan met de jongeren filosoferen over ‘geloof’ in de ruime zin van het woord. Waarin
geloven ze? Wat geloven ze?
Hoe hebben ze de figuur van God ervaren? Kennen ze zo’n eigenaardig figuur in hun buurt?
Hebben ze de symboliek van de zondvloed en de zonneschijn na regen opgemerkt?
Zowel Anna als Laurens leven in een eenoudergezin. Herkennen de jongeren situaties die de
hoofdpersonages meemaken?
Hoe zou hun vader of moeder reageren als ‘God’ bij hen thuis zou komen?
Op het einde van het boek staan enkele receptjes van de lekkere gerechten die Anna
klaarmaakt. Misschien is er iets bij dat jullie in de groep kunnen maken?

Meer lezen over God en god



In het begin was er … Bob / Meg Rosoff (Moon, 2011)
Kleine Man en God / Kitty Crowther (De eenhoorn, 2011)(genomineerd in groep 2)

KJV 2012-2013 (GROEP 5)
Trash / Andy Mulligan
(door Emilie Vanpeteghem)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
De Britse schrijver Andy Mulligan debuteerde in het Nederlands
met Trash. Hij studeerde aan de universiteit van Oxford en was
10 jaar theaterdirecteur. Daarna gaf hij les in Engels en drama in
India, Brazilië, Vietnam, de Filippijnen en in zijn geboorteland
Engeland. Mulligan reisde veel door Azië, onder andere door de
Filippijnen. De hoofdstad Manilla stond model voor de stad
waarin Trash speelt.
 www.andymulliganbooks.com

Kort samengevat
Drie vrienden leiden een uitzichtloos bestaan op een vuilnisbelt. Ze houden zich in leven door afval te
sorteren. Als Rafael, Gardo en Rat tussen het vuil een tas met daarin een sleutel vinden, richt
plotseling alle aandacht zich op hen. De politie is namelijk op zoek naar die tas. Op de hielen gezeten
door corrupte politieagenten, slaan de drie jongens op de vlucht. Ze willen het geheim achter de sleutel
achterhalen.
Om te beginnen






Spreekt de cover de juryleden aan? Werden ze nieuwsgierig?
Wat kunnen de juryleden vertellen over de cover? Past die bij het verhaal? Vinden ze
omslagillustratie even confronterend als het verhaal?
Lazen ze de korte inhoud voor ze het verhaal lazen? Werden ze nieuwsgierig?
Keken ze tijdens het lezen af en toe terug naar de omslagillustratie? Vroegen ze zich af wat
die drie jongens daar op die berg afval aan het doen zijn?
Wat heeft de juryleden persoonlijk het meest geraakt in het boek?

Openingszin
Mijn naam is Rafael Fernandez en ik kom van de vuilstort. Mensen zeggen tegen me: ‘Je weet nooit
wat je vindt als je in al dat afval rommelt! Misschien is vandaag wel je geluksdag.’



Wat vinden jullie van deze gedachte?
Is dit iets dat je zelf tegen Rafael zouden zeggen?

Vragen over het verhaal
Even een korte samenvatting.
Het verhaal bestaat uit vijf delen.
In deel 1 (p. 7 t.e.m. p. 57) lezen we hoe Rafael het tasje vindt, hoe de politie het tasje komt opeisen,
hoe Rafael en Gardo het tasje bij Rat verstoppen en hoe de jongens met de sleutel naar het station
trekken.
In deel 2 (p. 61 t.e.m. p. 93) lezen we over de arrestatie van Rafael.
In deel 3 (p. 97 t.e.m. p. 171) lezen we over het bezoek aan Gabriel Olondriz in de gevangenis en over
het bezoek aan het huis van Zapanta.
In deel 4 (p. 175 t.e.m. p. 217) lezen we over de vlucht van de drie jongens, het bemachtigen van de
bijbel en enkele artikels over Zapanta.
In deel 5 (p. 221 t.e.m. p. 254) vertellen de drie jongens samen het slot van het verhaal. Ze zijn op de
dag van de doden op het kerkhof en zoeken naar de zes miljoen euro.
Op het einde lezen we nog de brief van José Angelico.




Wat was de eerste gedachte toen de juryleden het boek dichtklapten na het lezen?
Hoe voelden de juryleden zich toen ze het boek lazen? Moesten ze lachen of huilen? Of
allebei?
Wilden ze verder lezen? Waarom? Wilden ze weten hoe het verhaal verder ging en hoe het
zou eindigen?

Behala
Zuster Olivia stelde de vraag aan zichzelf. Nu stel jij ze aan de juryleden:



Wat heb je van Behala geleerd?
Hoe heeft het je veranderd?

Beschrijvingen
Andy Mulligan was vorig jaar genomineerd voor de Blue Peter Award in Groot-Brittannië. Nog voor
de uitreiking van de prijs besloot de jury echter om het boek van de lijst te weren, omdat de inhoud
ongepast werd geacht voor jonge kinderen: te veel geweld en ongepaste taal.


Zijn jullie het hiermee eens? Waarom wel of waarom niet?

 www.booktrust.org.uk/prizes-and-awards/2

Vertelperspectief
Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Rafael, Rat en Gardo. Maar ook Pater Juilliard,
zuster Olivia en andere personages komen aan het woord. De lezer weet altijd heel duidelijk wie er aan
het woord is. Bijvoorbeeld:





‘Nog steeds Rafael.’ (p. 16)
‘Gardo hier, en ik neem het verhaal over van Rafael.’ (p. 37)
‘Dit is Jun-Jun, want ik weet nog precies hoe het ging.’ (p. 202)
‘Mijn naam is Pater Juilliard en ik ben degene die deze verslagen bij elkaar brengt.’ (p. 61)

Wat vinden de juryleden hiervan?





Vinden jullie al die vertellers verwarrend?
Vinden jullie het boeiend dat alle personages een deel van het verhaal vertellen?
Heeft de auteur de juiste keuze gemaakt door iedereen aan het woord te laten?
Denken jullie dat het verhaal beter geslaagd zou zijn als het door één personage verteld werd?
Of komt het verhaal op deze manier echt tot leven?

Thema’s







Armoede
Overleven
Corruptie
Zoektocht
Vuilstort
Straatkinderen

Vraag aan de juryleden welke thema’s zij aan Trash zouden geven. Vraag hen waarom ze die thema’s
kozen. Kunnen ze dat toelichten met passages uit het boek?
Je kan de thema’s op een grote vellen papier schrijven. Maak briefjes met woorden, citaten of
gebeurtenissen uit het verhaal. Vervolgens vraag je aan de juryleden om de briefjes bij de thema’s te
plaatsen. Vraag hen waarom ze een woord of gebeurtenis bij het thema plaatsen. Verderop vind je
citaten die je kunnen helpen.
Personages
Praat met de juryleden over hoe de jongens elk op hun manier enorm dapper zijn. Hebben de juryleden
ook ervaren dat de drie kinderen elkaar aanvullen? Zo ja, op welke manier? Bewonderen ze Rafael,
Gardo, Jun-Jun en de anderen? Hoe?
Schrijf op aparte bladen de personages uit het verhaal en vraag aan de juryleden om alles wat ze over
hen weten op te schrijven. Daarna kan je met hen de personages bespreken. Of knip zelf woorden of
citaten uit om dieper op in te gaan.











Rafael
Gardo
Rat (Jun-Jun)
Zuster Olivia
Pater Juilliard
José Angelico
Gabriel Olondriz
Pia Dante
De politie

Bijvoorbeeld:


















‘Zeg maar waar ik om zou moeten lachen.’ (p. 13, Gardo)
‘Rafael is mijn beste vriend, maar hij is net een kind, altijd maar lachen, spelen, alles leuk
vinden, denken dat het een geintje is.’ (p. 37, Gardo)
‘José Angelico was gestorven op een politiebureau, zeiden ze, en daarom was ik bij mijn
leugen gebleven, zelfs doen ze me uit het raam hingen- voor José Angelico en zijn ernstige
dochtertje.’ (p. 91, Rafael)
‘We hebben je hulp nodig’, zei ik. ‘Goed dan.’ Je weet nog niets eens wat we willen’, zei
Gardo. ‘Hoe kan het dan al goed zijn.’ (Dit gaat over Jun-Jun)
‘Rat is een jongen, drie of vier jaar jonger dan ik. Zijn echte naam is Jun-Jun. Maar niemand
noemt hem zo, want hij leefde tussen de ratten en daardoor zag hij er zelf ook uit als een rat.’
(p. 27)
‘Ik werd verliefd. Ik werd verliefd op de ogen die naar me keken, en op de glimlachjes.’ (p.
98, Olivia)
‘Ze dromden om ons heen om naar ons te kijken, om ons te helpen (…) We vonden een trap
naar beneden, en iedereen schreeuwde en lachte en riep naar vrienden, en zo stroomden we de
hal in. Het was onze redding, ik zweer het.’ (p. 208, hier gaat het erover dat de straatkinderen
elkaar helpen. Toch heeft iedereen zijn eigen terrein, maar tegen de corrupte politie spannen
ze samen.)
‘We lieten niet tot ons doordringen dat als de politie denkt dat jij iets hebt, dat ze dan niet
rusten voor ze het van je afgepakt hebben.’ (p. 47)
‘Pascal Aguila werd aan flarden geschoten in een taxi, op weg om te getuigen. Zesentwintig
kogels, van het kaliber dat ook de politie gebruikt. Zijn moordenaars zijn nooit gevonden.’ (p.
64)
‘We kunnen je uit het raam laten vallen. Of we kunnen je mee naar achteren nemen. (…) Waar
niemand iets hoort. En als we willen breken we al je botten.’ (p. 83)
‘Je eindigt in een vuilniszak.’ (p. 84)
‘Als één van hen klappen krijgt, voelt iedereen de blauwe plek.’ (p. 99)
…

Algemene vragen over de personages:






Welk personage vinden jullie 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? Zouden jullie een personage kunnen weglaten? Waarom
wel/niet?
Wat weet je over dit personage? Vind je dit personage leuk? Zou je je ermee kunnen
identificeren of liever met iemand anders? Kan je ook vertellen waarom?

Citaten
Schrijf de volgende zinnen op kaartjes en laat de juryleden er één kiezen. Bespreek de kaartjes samen
met hen. (Je kan deze citaten ook gebruiken bij de thema’s en personages!)

















‘Je leven is de haak in je hand, waarmee je het vullis uitkamt.' (p. 11)
‘De bergen worden hoger en hoger, en dan bedoel ik Himalaya: je kunt er voor altijd blijven
klimmen, en veel mensen doen dat ook… omhoog en weer omlaag, de dalen in.’ (p. 8)
‘En op een dag vond ik iets moois.’ (p. 9)
‘Waar zullen we eens beginnen? Bij mijn ongeluksgeluksdag, de dag dat de wereld op zijn
kop kwam te staan.’ (p. 12)
‘Zeg maar waar ik om zou moeten lachen.’ (p. 13)
‘Iedereen heeft een sleutel nodig.’ (p. 15)
‘Met de goede sleutel kun je de deur wijd opengooien. Want niemand anders doet het voor je.’
(p. 15)
‘We lieten niet tot ons doordringen dat als de politie denkt dat jij iets hebt, dat ze dan niet
rusten voor ze het van je afgepakt hebben.’ (p. 47)
‘Als kinderen tien jaar zijn geweest, komen ze bijna nooit meer terug. Hun familie wil dat ze
vuilnis rapen het is moeilijk voor ze om te geloven dat onderwijs nuttig is, dus raken we ze
kwijt.’ (p. 62)
‘(…) en ik begreep hoe belangrijk het was dat ze me niet meenamen.’ (p. 72)
‘Ik werd verliefd. Ik werd verliefd op de ogen die naar me keken, en op de glimlachjes.’ (p.
98)
‘Als één van hen klappen krijgt, voelt iedereen de blauwe plek.’ (p. 99)
‘(…) en in die zes jaar in Behala heb ik wel eens geleerd dat sommige van onze kinderen de
beste leugenaars ter wereld zijn. Dat heet overleven, denk ik.’ (p. 106)
‘Ik heb geleerd dat het in de wereld om geld draait.’ (p. 170)
‘Het helderste licht was het arme deel van de begraafplaats, waar de mensen nu na hun werk
binnenstroomden en duizenden kaarsen bij elkaar kwamen. (…) Het was net een stadje daar
beneden, met smalle straatjes tussen de graven.’ (p.228-229)

Ten slotte


Wat vonden jullie van het einde?




Past het bij het verhaal?
Ben je tevreden met dit uiteindelijk gelukkige einde, na al die ellende? Of stellen je je vragen
bij dit happy end?

Recensies
Hieronder vind je enkele citaten uit de talrijke recensies die over dit boek verschenen. Bespreek ze
samen met de juryleden. Zijn ze het met de recensent eens of juist niet?
‘Natuurlijk kaart Mulligan misstanden als armoede en corruptie aan. Maar Trash is vooral een
geraffineerd en uitermate spannend boek waarin de hoofdpersonen (het 'trash' van de
samenleving) overtuigend tot leven komen en de lezer met hun charme, vasthoudendheid en
optimisme moeiteloos om de vinger winden.’
Jaap Leest, www.jaapleest.nl/recensies/jeugdboek/een-sleutel-tussen-het-zwerfvuil

‘De zoektocht van de jongens om te achterhalen waarom de politie dit tasje zo bijzonder vindt,
is geschreven als een thriller.’
Pluizuit, www.pluizuit.be/110516/Trash.htm
‘Zonder al te veel te moraliseren, zet ‘Trash’ de lezer aan het denken over de verschillen
tussen arm en rijk en over wat geld in positieve en negatieve zin met mensen doet.’
Bas Maliepaard
‘De levensomstandigheden van de jongens zijn schrijnend, het is erg realistisch beschreven en
het doet pijn wanneer je beseft dat er mensen zijn die echt zo moeten leven.’
Pluizuit
‘Er zit veel spanning en zelfs actie in dit verhaal, het is ongelooflijk boeiend geschreven en
sleurt je mee in de sneltrein die dit avontuur na een poosje wordt. Tegelijk is het erg
aangrijpend en menselijk, het is een verhaal dat je niet snel kan vergeten.’
Pluizuit
‘Je ziet de film al voor je; de rechten zijn ook al verkocht.’
Bas Maliepaard
‘Afwisselend laat Mulligan Rafael, Gardi, Rat en enkele volwassenen aan het woord, in
levensechte spreektaal. Zo leer je hen niet alleen van binnenuit kennen, maar ook zoals ze
elkaar zien.’
Bas Maliepaard
‘De bewuste scène waar het de jury van de Blue Peter Award om te doen was, is inderdaad
rauw: de corrupte politie ondervraagt Rafael, een kind van veertien, op een zeer gewelddadige

wijze. Deze scène past echter in het verhaal dat Mulligan vertelt, het is zeker geen optelsom
van gratuit geweld en vloektaal.’
Tine Verachten, De Leeswelp
(Trash van Andy Mulligan was vorig jaar genomineerd voor de Blue Peter Award in GrootBrittannië. Nog voor de uitreiking van de prijs besloot de jury echter om het boek van de lijst
te weren, omdat de inhoud ongepast werd geacht voor jonge kinderen: te veel geweld en
ongepaste taal)
‘Mulligan weet een goed evenwicht te vinden tussen raadselachtige vooruitwijzingen en het
prijsgeven van geheimen door de lezer net lang genoeg in het ongewisse te laten en niet alles
nodeloos uit te rekken.’
Tine Verachten, De Leeswelp

KJV 2012-2013 (GROEP 5)
Vango: tussen hemel en aarde / Thimothée de Fombelle
(door Sara Standaert)

Auteursinfo (zie ook www.villakakelbont.be)
Timothée de Fombelle (1973) studeerde Franse literatuur. Toen hij
zeventien was richtte hij een eigen theatergezelschap op. Hij heeft een tijd
gewerkt als leraar op een middelbare school in Parijs en in Hanoi
(Vietnam), maar richtte zich uiteindelijk toch op het theater.

bekroond

In 2003 debuteerde de Fombelle met een roman voor volwassenen: Je danse
toujours. Daarna schreef hij twee kinderboeken over Tobie Lolness, dat in
meer dan twintig landen een groot succes werd. In Nederland werd het
met
een
Zilveren
Griffel.

Korte inhoud
Parijs, 1934. In de menigte voor de Notre-Dame vindt een wilde achtervolging plaats. De jonge Vango
wordt verdacht van moord en de politie wil hem arresteren. Maar hij wordt ook bedreigd door duistere
figuren. Zijn het Russische spionnen? Wat willen zij van Vango? Heeft het te maken met zijn
geheimzinnige afkomst? Met hulp van de commandant van een zeppelin en van Ethel, een
beeldschone Schotse miljonairsdochter, probeert Vango uit handen van zijn achtervolgers te blijven.
Zijn vlucht voert hem van de Eolische Eilanden naar de Bodensee en naar Schotland. Tegen de
achtergrond van de roerige jaren dertig beleeft hij een adembenemend avontuur.
Vango: tussen hemel en aarde wordt vervolgd door Vango: een prins zonder koninkrijk (Querido,
2012).
Thema’s






identiteit
liefde
vriendschap
historische context / jaren ‘30
avontuur

Personages
Thimothée de Fombelle is een meester in het creëren van levendige, myserieuze personages. Stuk voor
stuk hebben ze een eigen leven, karakter, geschiedenis en verhaal. Op het einde van dit boek (deel 1)
zijn er nog veel open eindjes en weten we nog niet van iedereen het ware levensverhaal.
Hieronder de belangrijkste:











Vango
Dé vraag van het boek luidt: wie is Vango?
Als driejarige strandt hij met zijn kinderjuf op het Siciliaanse eiland Salina. Zijn enige bezit is
een blauwe, zijden zakdoek met daarop een gouden geborduurde V, met daarboven Romano,
en in rode letters: ‘Combien de royaumes nous ignorent…’ Vango is een ‘kleine
schipbreukeling, zonder verleden en zonder afkomst’.
Doorheen het boek wordt Vango opgejaagd door commandant Boulard, Stalin en de Gestapo.
Maar tegelijk wordt hij geholpen door medestanders uit Europa. Vanuit het alwetende
standpunt weet de lezer net iets meer dan Vango zelf, maar op het einde van het boek weten
we nog steeds niet wie hij echt is.
Kinderjuf Mademoiselle
Spreekt 5 talen en kan voortreffelijk koken. Zij is de sleutel tot de ontknoping van Vango’s
leven.
De Duitse zeppelin-commandant Eckener
Een wijze man en vriend voor Vango. Hij weigert te plooien voor het Nazi-regime.
Vader Zefiro
Heeft een geheim klooster gesticht op een Siciliaans eiland.
Ethel
Schotse steenrijke wees die gek is op Vango en hem leert kennen op haar Zeppelin-reis.
De Mol
Joods meisje dat net als Vango houdt van het beklimmen van de Parijse daken en muren.
Commandant Boulard
Stalin
Vango wordt gezocht door Stalin, die hem ‘De Vogel’ noemt. Die naam heeft een mysterieuze
aantrekkingskracht voor het dochtertje van Stalin.

De Fombelle speelt met feit en fictie in zijn boek. Zo zijn Hugo Eckener
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Eckener) en Stalin (http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Stalin)
historische figuren waar hij een fictief sausje overheen giet.

Hugo Eckener

Stalin

Plaats en tijd
In dit boek zijn plaats en tijd bijna even belangrijk zijn als de personages. De geschiedenis van Vango
is immers nauw verweven met de reële geschiedenis. Ook de plaatsen waar hij zich verbindt, zijn van
groot belang.
Kunnen de juryleden enkele waargebeurde gebeurtenissen of feiten uit het verhaal halen?
(Bijvoorbeeld: de zeppelins, de opkomst van het nazisme, Stalin)
Het boek springt heen en weer tussen verschillende plekken op de hele wereld. Neem er een
wereldkaart bij en duid aan waar Vango of de andere personages zich bevinden. Zie ook de
markeringen op deze kaart: http://goo.gl/maps/gx93h

Om het aanschouwelijker te maken, zijn hier wat foto’s van enkele plaatsen en zaken uit het boek:

Notre Dame

Zeppelin van Hugo Eckener

Het Kremlin

Het Empire State Building in 1936

Vertelperspectief
Een alwetende verteller in de 3de persoon vertelt het verhaal. De verteller vertelt meer dan wat de
personages weten, waardoor de lezer ook meer weet dan de personages zelf. Op de eerste bladzijden
gaat dat zo: ‘Wie had kunnen zeggen wat er precies in de tijd die nodig is om een zacht eitje te koken,
zou gaan gebeuren?’
Vinden de juryleden hier meer voorbeelden van? (Bijvoorbeeld p. 144, waar de auteur vooruit blikt
naar deel 2)
Meer lezen




Vango: een prins zonder koninkrijk / Timothée de Fombelle (Querido, 2012)
Tobie Lolness: op de vlucht / Timothée de Fombelle (Querido, 2007) (genomineerd in groep 4,
KJV 2008-2009)
Tobie Lolness: de ogen van Elisha / Timothée de Fombelle (Querido, 2008)

Na het lezen





Op het einde van Vango weten we nog steeds niet hoe alles in elkaar zit. Vinden de juryleden
dit storend? Gaan ze snel het tweede deel lezen of zijn ze niet (meer) geïnteresseerd in hoe het
verder gaat?
Je moet behoorlijk wat historische achtergrond hebben om het boek volledig te vatten. Was dit
een struikelblok?
Las iemand het tweede deel al? Of Tobie Lolness? Zijn er gelijkenissen tussen Tobie Lolness
en Vango? (Bijvoorbeeld: de voorliefde voor klimmen en boven de grond zweven, de grote
gevoelens, de jongensachtige held)

Persquotes






‘Zelden in zo'n razende vaart en op zo'n spectaculaire wijze zoveel kleurrijke personages in
volle actie de revue zien passeren. [...] De Fombelle is een rasverteller. [...] het pretentieloze
vertelplezier spat van de bladzijden en zijn licht ironische toon geeft ruimte aan het verhaal,
dat leest alsof je naar een film kijkt.' - NRC Handelsblad
‘Een schitterende historische avonturenroman [...] Het zit er allemaal in: spanning, avontuur,
mysterie, liefde, vriendschap - perfct gedoseerd en in razende vaart verteld. Het vertelplezier
spat van de bladzijden [...] Ik gebruik de uitdrukking 'een boek om te verslinden' niet vaak,
maar dit is er een.’ - De Standaard
‘Fascinerende jeugdroman [...] De meesterlijke compositie sleept je in een wervelende vaart
door het Europa van het interbellum, dat bijzonder sfeerrijk is beschreven, en laat je
kennismaken met historische personages, zoals de commandant van het beroemde luchtschip
Graf Zeppelin.’ – Trouw

