
KLEUTERONDERWIJS 

 
Rikki - Guido van Genechten (Clavis, 2014)  
 

 
 

ISBN 9789068226263  
Thema: anders zijn  (4+) 

Er bestaan dikke konijnen en dunne konijnen, slimme konijnen en domme konijnen, brave konijnen en 
stoute konijnen, jongens-konijnen en meisjes-konijnen. En allemaal hebben ze twee lange oren. Rikki 
ook, alleen ... Een ontroerend Rikki-prentenboek over anders zijn en je eigen plekje vinden. 

 

 

Hangoor - Dick Bruna (Mercis, 2006)  
 

 
 
ISBN 90-5647-198-8 
Thema’s:  anders zijn, pesten, school  (3+)  
 

In de wereld van de konijnen is een konijntje met een hangoor blijkbaar geen uitzondering. Guido Van 
Genechten bracht eerder de harde confrontatie die het argeloze konijntje Rikki omwille van zijn 
hangoor met de groep aanging, mooi in beeld. Nijntje pakt het anders aan. Wanneer er een nieuwe 
jongen, Daan, in de klas verschijnt, is iedereen erg benieuwd. Als blijkt dat hij één hangend oor heeft, 
dan is zijn scheldnaam, Hangoor, snel gevonden. Daar besluit Nijntje verandering in te brengen. Ze 
wacht niet zoals Daan voorstelt tot iedereen eraan gewend is en het schelden vanzelf zal overgaan. Ze 
komt gewoon extra vroeg naar school, spreekt haar klasgenoten vermanend toe en wanneer Daan 
even later het schoolplein nadert, roept iedereen: Ha Daan! Nijntje staat al jaren garant voor lees- en 
luisterplezier. In dit deel herkennen jonge kleuters niet alleen een figuurtje waarin ze zichzelf kunnen 
zien. Dit keer geeft Nijntje hen een beeld van wat andere kinderen overkomt en doen. Dat doet ze op 
haar eigen wijze: duidelijk en doelgericht. (Bron: Pluizer) 

 

 

 

http://www.clavisbooks.com/zoeken?q=rikki


 
 
Als ik groot en sterk was - Agnes Laroche (De Eenhoorn, 2012)  
 

 

 
 
ISBN 978-90-5838-750-9 
Agnès Laroche (auteur), Stéphanie Augusseau (illustrator)  
origineel: Nicodème (Frans) - Siska Goeminne (vertaler)  
Thema’s:  anders zijn, verlegen zijn, gevoelens (4+) 
 
Nico is een klein ventje dat erg onzeker en verlegen is. Dat zie je aan zijn blozende wangen op de 
verder grijze illustraties. Door zijn kleine gestalte loopt hij verloren tussen al die 'grotemensenbenen'. 
Dan zou hij willen schoppen en roepen "maar dat durft hij niet ..." En dan wenst hij: "Kon ik maar 
toveren." Dan zou hij 'Super Nico' zijn, groot en sterk en "hij zou luid lachen en zijn tong uitsteken, 
naar iedereen!" Bij de schoolpoort wacht pestkop Hendrik hem op en die pakt zijn knikkers af. Weer 
verzucht hij: "Kon ik maar toveren", dan zou die Hendrik ervan lusten. Zo gaat het verder als de 
meester op hem moppert, als Leonie zijn tussendoortje uit zijn hand duwt. Als hij Super Nico was dan 
"zou hij zijn woede en verdriet uitschreeuwen, zo hard dat de hele wereld het kon horen!" Maar Nico's 
verlegenheid speelt hem ook op andere terreinen parten. Als Violet lief voor hem is en 'Kiekeboe!' 
fluistert bijvoorbeeld dan is zijn stem evengoed weg en bloost hij nog heviger. Die hevige emoties 
zinderen nog na als hij in zijn bedje ligt. Hij blijft maar malen over Super Nico worden. Tot hij zichzelf 
een halt toeroept en in de spiegel kijkt. Dan zegt hij: "Ik ben Nico. Ik ben niet groot. Ik ben niet sterk. 
En morgen geef ik Violet een bosje madeliefjes". Nico aanvaardt zichzelf en vanaf dat ogenblik kan hij 
alle moeilijkheden beter aan. Blozend geeft hij Violet een bosje paardenbloemen (hij kon geen 
madeliefjes vinden) en Violet bloost zowaar mee. Dit is een zeer herkenbaar verhaal over onzeker en 
verlegen zijn. De gevoelens van Nico worden knap beschreven. De grijze prenten met de blozende of 
de boze Nico versterken het verhaal. Ideaal om gevoelens bespreekbaar te maken voor kleuters vanaf 
vier jaar. (Bron: Pluizer)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pluizer.be/taal/frans
http://www.pluizer.be/vertaler/siska-goeminne


 
 

 LAGER ONDERWIJS   

6+  

Pesten: stop! - Veronique Puts (Leopold, 2014)  

 

 
 
ISBN 978-90-258-6594-8 
Thema: pesten (7+)  

"Dit boek is voor iedereen die vindt dat pesten niet cool is." Zo staat er bij het begin van dit boek, dat 
op een duidelijke manier in woord en beeld toont dat pesten niet kan en dat je er als kind echt wel wat 
kunt tegen doen. Dit gebeurt aan de hand van twee voorbeelden: Beer die ziet dat Thomas gepest 
wordt en Sofie die hetzelfde weet van Roos en Bart. De gevoelens van de gepeste kinderen worden 
bevattelijk beschreven. Beer en Sofie blijven niet onverschillig, ze gaan over tot actie. Sofie begint in 
stilte: ze schrijft vriendelijke briefjes aan Roos en Bart. Beer heeft er ook genoeg van. Hij beseft dat 
iemand de pesters moet stoppen en dat het niet gemakkelijk zal zijn. Met grote woorden vat hij zijn 
plan samen: "Wij hebben een held nodig!" Sofie en Beer willen die helden zijn, ze trekken hun 
heldencape aan en nodigen de lezers uit om ook held te worden. Helden doen dit: ze komen op voor 
iedereen die gepest wordt; ze protesteren tegen onvriendelijkheid en haat; ze beschermen de 
zwakkeren; ze respecteren iedereen. Ze gaan tot actie over: ze vertellen het aan de leerkracht, aan hun 
ouders ... Een netwerk schiet in actie en dat veroorzaakt en een kettingreactie: de ouders van de 
pesters en de gepesten worden ingelicht. Er wordt gepraat thuis en in de klas. Zo komen de opa van 
Bart en de oma van Emma het ook te weten en die hebben meer invloed dan je denkt. In dit boek 
komen de pesters tot inkeer, wat zeker niet altijd het geval is. Het grote pluspunt is de duidelijkheid. 
De illustraties lijken op actiestrips en versterken de boodschap. Belangrijke woorden zijn vetgedrukt, 
her en der staan boodschappen tussen de prenten. Beer en Sofie tot het heldendom verheffen is wel 
lichtelijk overdreven. Maar dat pesten echt uit den boze is, dat is onbetwistbaar. Dit boek is zeer 
bruikbaar op de basisschool. (Bron: Pluizer) 

 
  



Vlo en Stiekel  - Pieter Koolwijk en Linde Faas (ill.) (Lemniscaat, 2011)  
 

 
 
ISBN 978-90-477-0432-4 

Thema’s: vriendschap, pesten  
(fantasie, humor) 
 

Vlo heet eigenlijk Floris en zo wil hij ook het liefst genoemd worden. Vlo is namelijk de bijnaam die hij 
kreeg van één van zijn pestkoppen, Arjan. Wanneer Floris weer eens te laat komt door toedoen van 
Arjan en zijn vrienden, kondigt de juf net de komst aan van een nieuwe klasgenoot: Stiekel. Stiekel is 
een heel klein, bizar meisje met rood piekhaar en extreem kleurrijke kleren. Floris vindt haar eerst een 
aanstelster, iemand die pesterijen zelf uitlokt. Hij wil dan ook eerst liever niet met haar geassociëerd 
worden. Maar wanneer Stiekel Arjan voor schut zet op de speelplaats, krijgt hij meer en meer 
bewondering voor haar vrolijke gekheden. Wanneer ze vertelt dat haar vader nog kleiner is dan 
zijzelf, moet Floris dat toch eerst met zijn eigen ogen zien. Bij Stiekel thuis leert hij kijken met zijn 
ogen, en niet met zijn gedachten. Samen met Stiekel trekt Floris ten strijde tegen de pestkoppen en 
ontdekt hij dat niet alles altijd zo zwart-wit is, want ook pestkoppen hebben geheimen …Een vrolijk, 
vlot geschreven boek dat je met plezier leest of voorleest. De levenslessen komen allesbehalve 
moraliserend over, integendeel. Ook de prenten verdienen een pluim, veelkleurig en creatief. Een leuk 
detail is dat Stiekels vader ook nooit helemaal zichtbaar is op de prenten. Zo dragen ook de illustraties 
bij tot het mysterie in dit leuke verhaal. (Bron: Pluizer)  

 

Rood, of waarom pesten niet grappig is - Jan De Kinder (De Eenhoorn, 2013) + 
Kamishibai  
 

 

 
 
ISBN 978-90-5838-848-3 

Thema’s: Pesten, dapper zijn (5+ / 6+) 
 
‘Sterk uitgewerkt verhaal over de verregaande impact van pesten op de groepsdynamiek in een klas. 
Prachtig verteld in tekst en illustraties.’ (Jeugdboekenweek, 2014)  
 
 
Het begint haast ongemerkt met iets kleins. Tuur is verlegen, hij bloost gemakkelijk. De ik-figuur 
merkt het op en wijst naar hem en knipoogt naar Paul, de grootste pestkop. Die grijnst naar Freek, er 



wordt gelachen en gefluisterd. En Tuur, die wordt roder en roder. 'Laat me met rust!', zucht hij. Maar 
als de pesttrein eenmaal is vertrokken, is hij nog moeilijk te stoppen en Tuur wordt alsmaar stiller en 
roder. De ik-figuur wil dat het stopt maar ze weet niet hoe. Paul gaat verder: hij duwt Tuur. Het 
meisje (de verteller) is bang van Paul. "Hij heeft een vuist zo hard als baksteen". Als de juf vraagt wie 
wat gezien heeft, zou ze wel willen spreken, maar ze durft niet. "Mijn mond is stil, maar mijn hand wil 
omhoog". En dan doet ze het toch en net zoals het pesten begon, gaan er nu meer en meer vingers de 
lucht in. Paul wil wraak nemen maar de anderen komen solidair om haar heen staan. "Paul lacht 
groen. Groen is ook een kleur." Op die laconieke toon zou het verhaal moeten eindigen maar dan 
komt er nog een bladzijde (te veel) waarop het meisje met Tuur gaat spelen. De illustraties geven de 
gevoelens knap weer in kleur en ook door hun graad van agressiviteit. Met dit boek kan je pesten 
bespreekbaar maken in de klas. (bron: Pluizer) 
 
‘In dit simpele verhaal maakt de auteur met heel weinig woorden duidelijk hoe plagen overgaat tot 
gewelddadig pesten. Maar ook komt mooi tot uiting hoe iemand dit pesten kan doen stoppen. [...] Een 
aanrader zonder meer, zelfs buiten een antipestactie om.’ (Website Leesplezier, 2013)  

Aanverwant product: Kamishibai Rood, of waarom pesten niet grappig is  € 29,95  

 

 

 8+  

Pudding Tarzan - Ole Lund Kirkgaard (Van Goor, 2015) 
 

 
 
ISBN 9789000034932  

klassieker, 1975, grappig en erg toegankelijke taal 
 
Korte inhoud: Iwan Olsen is een miezerig jongetje, de domste van de klas en de slechtste met 
gymnastiek. Iedereen vindt hem een slappe hap en noemt hem Pudding Tarzan. Maar... op een dag 
spuugt hij verder, leest hij beter, fietst hij harder en voetbalt hij slimmer dan alle andere jongens. Die 
dag lijkt hij de échte Tarzan wel.  
 
Recensie: Iwan Olsen is een jongetje dat helemaal niet slim, sterk of sportief is, hij moet dan ook 
regelmatig het onderspit delven - grote jongens gieten hem bijna iedere dag water in z'n broek. Zijn 
bijnaam 'Pudding Tarzan' heeft hij niet voor niets, totdat hij op één dag door tussenkomst van een 

http://www.eenhoorn.be/nl/kamishibai-rood-of-waarom-pesten-niet-grappig-is.html


echte heks, al z'n wensen in vervulling ziet gaan: hij kan lezen, giet tien van de ergste binken water in 
hun broek, laat z'n vader als tarzan slingeren in de perenboom, hij kan fietsen, voetballen als de beste 
en spugen zo ver hij wil - tot de volgende dag. Dan ontdekt hij dat het weer net zo met hem gesteld is 
als voor de tussenkomst van de heks en die is verdwenen. Een geestig geschreven verhaal met dito 
pentekeningen, goed aansluitend bij de tekst. Naar de tekeningen wordt ook steeds verwezen, b.v. "op 
de volgende blz. kun je zien hoe dat ging". Voor ca. 9-jarigen. Door de grote letters en korte zinnen 
ook erg geschikt voor wat oudere kinderen met leesmoeilijkheden. Het boek is tevens voorzien van 
het vignet "Makkelijk lezen".(Biblion recensie)  

 

 
 
 

Brooddoos: een verhaal in veertien sneetjes - Dimitri Leue en Tom Schoonooghe (ill.) 
(Minestrone, 2010)  
 

 
 
ISBN 9789490028176  
Thema’s: pesten, vriendschap, zelfvertrouwen, koken 
Vrij kort verhaal, dus ook makkelijk voorleesbaar, ook geschikt voor oudere kinderen.  
 

Een leesverhaal voor kinderen, gebaseerd op de monoloog, geschreven door Dimitri Leue en 
geïllustreerd door Tom Schoonooghe. 96 pagina's waarvan 72 pagina's verhaal en tekeningen en 
24 pagina's met de lievelingsrecepten van de figuranten uit het verhaal - leuke, speelse recepten 
voor kinderen. Een verhaal over pesterij op school - een klein meisje wordt geplaagd dat ze 'een 
brooddoos' is, maar wordt gelukkig door drie vrijgevochten dakloze musketiers gesteund. Zij 
leren haar te luisteren naar zichzelf en niet naar wat de buitenwereld haar opdringt. 

 

 

  

https://www.standaardboekhandel.be/images/9789490028176.img?img=img/h88/hfb/h00/h00/9789490028176FRONTCOVERm4books.jpg&w=800&h=800


Bruno wordt een superheld - Hakon Ovreas en Oyvind Torseter (ill.) (Querido, 2014)  
 

 
 
ISBN 978-90-451-1721-8 
origineel: Brune (Noors) - Edward van de Vendel (vertaler)  
Thema’s: vriendschap, pesten, superhelden, grootouders  

Bruno wordt er even stil van als hij hoort dat zijn opa gestorven is, zijn grote superheld. Bovendien 
worden hij en zijn vriend Arthur belaagd door drie pestkoppen uit het dorp waaronder de 
domineeszoon. De maat is vol als hun belagers hun zelfgebouwde hut aan de rand van het bos voor 
de ogen van Bruno stukmaken. Bruno bedenkt een slim plan. Gewapend met een verfkwast en bruine 
verf gaat hij ’s nachts op pad ... niet langer als Bruno maar als 'Bruino', een superheld die nergens 
bang voor is. De volgende ochtend blijkt de fiets van één van de pestkoppen bruin geschilderd te zijn 
... Niemand weet hoe dit komt. Als Bruno alles vertelt aan Arthur is het hek van de dam en gaat 
superheld 'Zwarthur' op pad. Bruno grinnikt als hij de zwartgeschilderde fiets bekijkt. De pestkoppen 
gaan echter onverminderd door, waarna 'Blouise' wordt geboren en vriendin Louise met blauwe verf 
uit de garage van opa de laatse fiets blauw schildert. Als de dominee tijdens de begrafenis van opa de 
bruine verfvlek op de hand van Bruno ziet, lijkt alles aan het licht te komen. Opa weet echter raad en 
met hulp van een verdroogd giraffenoor komt alles voor Bruno en zijn vrienden toch nog goed. 
Dit Noorse boek, bekroond tot beste kinderboek van 2014, is hartverwarmend eenvoudig, grappig en 
ontroerend. In tien korte hoofdstukken neemt Bruno op aandoenlijke wijze afscheid van zijn 
grootvader. De korte, eenvoudige zinnen – met een prima vertaling van Edward van de Vendel – 
maken het verhaal erg toegankelijk. De personages en hun manier van spreken zijn uit het leven 
gegrepen. Bovendien staat het boek boordevol grappige illustraties alsof het hoofdpersonage ze zelf 
heeft getekend. Dit bijzondere boek is een warme aanrader – zonder meer! (Bron: Pluizer) 

 

 

EXTRA : De Magische Pen - Nadja van Sever en Lucie Georger (ill.) (Clavis, 2013) 
 

  

  

http://www.pluizer.be/taal/noors
http://www.pluizer.be/vertaler/edward-van-de-vendel


ISBN: 9789044818604 

Nadja van Sever (auteur) Lucie Georger (illustraties) 
Thema’s:  school, pesten, dyslexie, magie, vriendschap (AVI 7) 
Ontstaan als lees-en schrijfbevorderingsproject!  
 

Mats heeft poblemen op school. Hij heeft dyslexie maar daar houdt de juf geen rekening mee. 
Integendeel, ze kleineert hem zelfs voor de hele klas. Gelukkig is er Lizzy, die hem steunt en probeert 
te helpen. Op een dag ontmoeten ze een oude man in het park, die Mats een speciale pen cadeau doet. 
Mats vindt het maar raar, tot hij ontdekt dat de pen ervoor zorgt dat hij geen fouten meer schrijft. En 
ze werkt alleen bij hem. Hij is in de wolken en krijgt nu veel betere punten. Maar Andreas en Daan, 
twee pestkoppen uit zijn klas, pakken zijn pen af. Maar ze zijn er uiteraard niets mee, hun pesterij 
heeft niets geholpen en ze gooien de pen weg. Mats vindt ze toch terug en blijft ze gebruiken. De 
pesterijen van Andreas en Daan blijven doorgaan tot er iets gebeurt tijdens de schooluitstap naar zee.  

Dit boek heeft de auteur geschreven samen met de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool van 
Tervuren. De kinderen gaven ideeën voor een boek en daarmee ging de auteur aan de slag. Geregeld 
las ze een stuk voor en konden de kinderen het verhaal helpen aanvullen. Ze hebben ook illustraties 
gemaakt, die werden aangevuld door Lucie Georger. Zo ontstond een boeiende mix van tekeningen 
die het verhaal ondersteunen. De tekst is vlot en aantrekkelijk voor jonge lezers. Het verhaal is 
rechtlijnig en heel duidelijk zwart-wit. De pestkoppen en de juf zijn heel gemeen en Lizzy is een 
vriendin uit de duizend. Ondanks de moeilijke thema’s (pesten, dyslexie) werd het een vlot en vrolijk 
verhaal. Vooral als de pen er niet alleen voor zorgt dat Mats geen fouten meer schrijft, maar dat ze ook 
zijn wensen werkelijkheid laat worden (in beperkte mate weliswaar) (Bron: Pluisuit) 

10+  

 Xinia’s wraak - Lydia Rood (Leopold, 2016)  
 

 

 
 
ISBN: 9789025869670 
Thema’s: pesten, eigenwaarde, school (AVI 9) 

Xinia wordt gepest. Op school, via berichtjes op haar smartphone, met zogenaamde grapjes die 
helemaal niet leuk zijn. Xinia weet niet waarom haar dat overkomt. Als zelfs haar enige en beste 
vriendin Brit haar tijdens een schooluitstap laat vallen, weet Xinia het ook niet meer. Dan breekt er een 
onweer los boven het pretpark en iedereen vlucht naar veiliger oorden of de bus naar huis. Xinia 
besluit in een opwelling om achter te blijven. Ze overdenkt haar situatie. Hoe komt het dat zij gepest 
wordt? Ligt het aan haar zelf? 

Het verhaal begint bij de storm in het pretpark. In de daaropvolgende hoofdstukken ontrafelt de 
auteur hoe de vork in de steel zit, wat er allemaal aan vooraf is gegaan. Ze beschrijft de gebeurtenissen 
vanuit het standpunt van Xinia. De lezer ontdekt samen met haar wat er allemaal is gebeurd voor die 
noodlottige dag naar het pretpark.Niet zozeer de actie is belangrijk, wel hoe de andere kinderen op 
Xinia reageren en/of hoe Xinia daarmee omgaat of net niet mee omgaat. 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250


Xinia leert tijdens de tijd dat ze zich schuil houdt in het pretpark veel over zichzelf, maar ook over de 
andere kinderen uit haar klas. Hoe de één onverschillig blijft, de ander meedoet met de pesters, er 
toch iemand is die het voor haar opneemt, er ook iemand is die het wel voor haar wil opnemen maar 
niet durft tegenover de anderen. De auteur maakt dankbaar gebruik van het sociale weefsel dat 
jongeren in hun groep gebruiken; er staan stukken WhatsApp-gesprekken in het verhaal verwerkt die 
mee het hele gebeuren duidelijk maken. Uiteindelijk zal Xinia een belangrijke stap zetten, 
aangemoedigd door enkele andere jongeren die ze in het pretpark heeft leren kennen en die haar 
duidelijk maken wat ze zou kunnen doen of wat er van haar verwacht wordt.Het verhaal komt heel 
realistisch over, de situatie is heel herkenbaar beschreven en jongeren zullen zich er zeer goed in 
kunnen herkennen. Het verhaal zou pesters kunnen duidelijk maken wat de gevolgen van hun gedrag 
zouden kunnen zijn. Maar ook gepeste jongeren kunnen hieruit leren hoe ze mogelijk het pestgedrag 
kunnen doen stoppen, al is elke situatie natuurlijk verschillend.Het verhaal is gegroeid vanuit een 
aantal werksessies van de auteur met jongeren en dus uit het leven gegrepen. Beslist de moeite waard. 
(Bron: Pluisuit Pol Van Damme) 

 

 
 
 
Rode kaart - Mario Demesmaeker (De Eenhoorn, 2014)  
 

 

 
 
ISBN 978-90-5838-945-9 
Thema’s: voetbal, racisme, vooroordelen, pesten  

De kaft doet je al vermoeden dat dit boek over voetbal gaat. Dat is zeker zo, maar gelukkig blijft het 
daar niet bij. Dit spannende verhaal kaart ook andere thema’s aan zoals pesten, racisme en 
vooroordelen en net dit maakt dit voetbalboek zo bijzonder. 
Als lezer volg je het verhaal vanuit het standpunt van Robin. Robin moet opboksen tegen Boris, de 
bullebak van de klas en aanvoerder van het voetbalteam. Sinds de scheiding van zijn ouders, is zijn 
vriend Boris veranderd. Hij wil zichzelf een onaantastbaar imago aanmeten en tegen zijn stoere praat 
is niemand bestand. Als er een nieuwe jongen, Oscar, in de klas komt, die bovendien een gekleurde 
huid heeft, is dat de aanleiding voor Boris om zijn frustraties helemaal bot te vieren. Na een tijdje kan 
Robin niet meer tegen het pestgedrag van Boris en zoekt hij toenadering tot Oscar. Hij ontdekt dat 
Oscar heel wat kwaliteiten en talenten bezit. Eentje daarvan is dat ie een geweldige keeper is en dat 
brengt hem op een idee. Robin tracht een manier te vinden om de oude Boris terug te halen en Oscar 
het ploegje en het vriendenkringetje binnen te loodsen. 
'Rode kaart' is een boek dat uitnodigt tot discussie over thema’s als racisme, loyaliteit, discriminatie en 
de zoektocht naar een eigen identiteit. Het is erg realistisch en vlot geschreven en daardoor zeker 
bruikbaar als klasmateriaal.(Bron Pluizer) 

 

  



Het Ei van Oom Trotter - Marc de Bel (Van Halewyck, 2016)  

 

 
 
ISBN: 978-94-6131-521-2 
Oorspronkelijk jaar van uitgave: 1986 
Thema’s: pesten, avontuur  
 
Alexander is een niet bijster slim, schuchter jongetje dat door iedereen wordt gepest. Zijn ouders 
hebben het veel tedruk om zich om hem te bekommeren. Zijn enige gezelschap is de strenge 
huishoudster Rosine. Tot oom Trotter op een mooie dag langskomt en Alexanders trieste leventje 
boordevol vuurwerk blaast. Als hij weer vertrekt, doet de wonderbaarlijke oom zijn neefje een 
krokodillenei cadeau. Een betoverend krokodillenei ... 

 

SECUNDAIR ONDERWIJS  

12+  

 Gewicht van water - Sarah Crossan (Kluitman, 2015)  

 

ISBN: 9 789020 629835 

Sarah Crossan (schrijver), Sabine Mutsaers (vertaler) 

Gewicht van water is het prachtige debuut van Sarah Crossan wat vorige maand uitkwam in de 

Nederlandse vertaling van Sabine Mutsaers. En gaat over een meisje dat alle zekerheden in haar leven 

verliest. Het boek bestaat uit drie delen en een korte epiloog.De drie delen zijn weer onderverdeeld in 

ongenummerde hoofdstukken. De schrijfstijl is bijzonder toegankelijk voor de doelgroep door de korte 

zinnen die bovendien ook nog eens in een poëtische stijl zijn geschreven. De lay-out is ook niet 

standaard te noemen. Verspringende zinnen, veel witregels tussendoor dus dit boek springt er qua 

orginaliteit zeker uit.In het verhaal komen een paar thema’s voor die we regelmatig ook in andere 

http://www.vanhalewyck.be/sites/default/files/image/cover/9789461315212_OHV (1).jpg
https://christinabrouwers.files.wordpress.com/2015/03/gewicht-van-water.jpg


boeken tegenkomen zoals bv het pesten, de zoektocht naar een ouder, verliefdheden en de 

daarbijhorende onzekerheden. Maar we komen nu ook het vraagstuk rondom immigratie tegen. 

Wonder - R.J. Palacio (Querido, 2013)  

 
 
ISBN 978 90 451 1416 3 

R.J. Palacio (auteur); vertaald door Esther Ottens  
Thema’s: gezichtsafwijking, pesten 
! zowel voor jongeren als een must voor volwassenen  
‘Wonder heeft de kracht om het hart te raken en gedachten te veranderen.’ The Guardian ‘ 

Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en ook na veel operaties ziet hij er nog heel 
ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen schrikken als ze hem zien, en ze staren 
of kijken weg. Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij niet 
geaccepteerd zal worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen 
hem te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat afschrikken… Wonder is 
het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een enorm succes. In Amerika was Wonder hét boek 
van het jaar en begonnen lezers campagnes tegen pesten. Het boek verschijnt in meer dan 
vijfentwintig landen.  

“Wonder” is opgedeeld in acht delen. Elk deel wordt ofwel door August verteld, ofwel door mensen 
uit zijn omgeving. Elk deel krijgt op die manier een andere ik-verteller, en een ander perspectief van 
kijken naar August. Allemaal vertellen ze meer over het leven met August. Summer vertelt dat ze die 
eerste dag uit medelijden bij hem aan tafel is gaan zitten, maar dat ze al snel zag dat August een fijne 
jongen is. Dat anderen haar daarom links laten liggen, komt hard aan, en laat zien hoe hard kinderen 
voor elkaar kunnen zijn. 
 
“Wonder” is een pracht van een boek. Allereerst omdat August zo’n sterk personage is. Hij wil vooral 
heel gewoon leven, maar loopt heel vaak tegen een muur aan. Daarom is Halloween ook zo’n fijn feest 
voor hem: dan kan hij met een masker over straat lopen, en ziet niemand hoe hij eruit ziet.  Dat 
maskers ook een hoop ellende kunnen meebrengen, wordt duidelijk wanneer August niet als Boba 
Feth uit Star Wars naar de klas komt, maar als de gemaskerde uit de film “Scream”. Hij hoort andere 
onherkenbare klasgenoten met de stem van Jack en Julian vertellen hoe ze werkelijk over hem denken. 
Mensen van wie hij dacht dat het vrienden waren. 
 
Palacio neemt haar tijd voor “Wonder”. Om August te laten openbloeien. De eerste maanden zijn 
maanden van pesten en “kampen” tussen leerlingen: leerlingen die wel met August willen omgaan, 
mensen die vinden dat je De Pest hebt als je met August omgaat, en neutrale mensen. De lijst met 
mensen met De pest is in de eerste tijd op school, het langst. Maar mensen krijgen genoeg van pesten, 
en wanneer de schoolfilm eraan komt, en August zelfs voor het eerst drie dagen niet thuis zal slapen, 
krijgen leerlingen die op school bijna nooit met August omgaan, hem te zien zoals hij is. Hij mag er 
dan al raar uitzien, maar hij is bovenal een doodgewone jongen van tien.  
 

http://4.bp.blogspot.com/-qbUlCyFnotM/UYzQwanpfPI/AAAAAAAABdM/TkozAG-qV48/s1600/wondervolwassenen.jpg


Al deze elementen opgeteld maken van “Wonder” een erg knap boek, zonder ooit tranentrekkerig te 
worden. Door wie August is, en door de sterke personages rond hem, wordt “Wonder” ook nooit 
sensationeel. “Wonder” heeft alles wat een goed boek nodig heeft.  
 

Wie ik ben -  Emiel de Wild (Leopold, 2015)  

 
 
ISBN 978-90-258-6576-4 

Thema’s: pesten, zelfmoord, schuldgevoelens, vriendschap 
Psychologische jeugdroman 

 
 ‘Denk jij…’ Willem begint sneller te ademen. ‘Denk jij dat hij het heeft gedaan… om ons?’ ‘Nee, natuurlijk 
niet,’ zeg ik vlug. Wat doe je als de jongen die jij pestte zelfmoord pleegt? Jeroen is een van de populaire 
jongens van de klas. Samen met zijn vrienden haalde hij wrede grappen uit met Jelmer. Na Jelmers dood 
is Jeroen geschokt. Is hij schuldig? Jeroen probeert zich zo normaal mogelijk te gedragen. Als niemand 
iets vermoedt, is er niets aan de hand. Toch?  

 

15+ 

Ben X  - Ndurlie en Nic Balthazar (Lannoo, 2015) (STRIPVERSIE van Niets, is alles wat hij 
zei) 

 

 
ISBN: 9789401422833 
 
http://8weekly.nl/colofon/redacteur/JessePrevoo/ De op waarheid berustende film Ben X uit 2007 
won een hele lading prijzen. De film is gebaseerd op het boek Niets was alles wat hij zei en dient nu als 
basis voor het stripboek Ben X. Een tragisch verhaal over een jongen met een stoornis uit het 
autismespectrum die gepest wordt. 

Omgaan met autisme is voor niemand makkelijk, niet in het minst voor wie het heeft. Hoofdpersoon Ben heeft 

het syndroom van Asperger, waardoor hij wel functioneert in de samenleving, maar erg gehecht is aan zijn 

routine. Dat betekent iedere dag om dezelfde tijd opstaan, haren kammen, hoofdtelefoon op en iedere dag precies 

dezelfde route naar de bus lopen. Dat soort dingen. 

http://8weekly.nl/colofon/redacteur/JessePrevoo/


In de weergave van die (dwangmatige?) routine zit de eerste reden waarom Ben X gelezen zou moeten worden. 

Ook al is het haast onmogelijk om jezelf te verplaatsen in de belevingswereld van iemand met autisme, het is wel 

belangrijk om je te realiseren dat niet iedereen op dezelfde manier in de wereld staat. Ben houdt zich niet aan 

zijn routine omdat dat makkelijk is, maar omdat hij niet anders kan. “Afwijken van de vaste weg = onzekerheid. 

Onzekerheid = angst = verliezen.” Ben is daardoor een gesloten jongen, die moeilijk contact legt met anderen. 

Online kan hij echter beter uit de voeten. In Avenged Kingdom, een online RPG, is hij guardian van Scarlite. 

Samen zijn ze zo goed als onverslaanbaar. Scarlite is ook een van de weinigen waar Ben (als BenX) mee praat. 

Op zijn school heeft hij niemand waar hij contact mee maakt. Daar wordt hij gepest, wat hem hard raakt. Hij 

wordt bijvoorbeeld in een andere bus gedwongen dan zijn normale lijn, wat de wereld van Ben doet instorten. 

Als bij andere pesterijen ook nog eens (met mobieltjes) gefilmd wordt, escaleert de boel al snel. Ook hier heeft 

het boek een belangrijke boodschap: pesten is een probleem, zacht gezegd. 

De boodschap die Ben X over wil brengen is er een van belang. Niet alleen omdat er meer begrip en empathie 

wordt gevraagd voor mensen met een autismespectrumstoornis, maar vooral door de boodschap over pesten. 

Ondanks de aandacht die er momenteel is voor pesten en ondanks de plannen om het tegen te gaan, is het nog 

steeds een groot probleem, met soms fatale gevolgen. Ben X brengt het probleem op een toegankelijke manier 

onder de aandacht. Niet door vanuit de opvoeders regels op te leggen en waarschuwingen te geven, maar door 

het verhaal van een slachtoffer leesbaar en duidelijk over te brengen. 

Stilistisch gezien is Ben X niet het meest interessante stripboek dat er te krijgen is. Het gebruik van kleur geeft 

de twee werelden van Ben allebei een eigen karakter: in Avenged Kingdoms is er meer kleur dan in het echte 

leven, waar grijs en vaalblauw de boventoon voeren. De tekeningen ogen vrij simpel, waardoor het een beetje 

overkomt alsof het boek wat haastig in elkaar is gezet. De stijl is ook niet altijd even consistent – vooral 

gezichten zijn af en toe afwijkend. Maar dat doet niet af aan de kwaliteit van het verhaal. 

 

Meisje van Mars - Anna Woltz en Vicky Janssen (Querido, 2011)  

 
 
ISBN 9789045112930 

 
Evert eet vanaf zijn derde dat hij een meisje wil zijn. Hij heeft een hekel aan zijn jongenslichaam en 
verlangt naar jurken en lang wuivend haar. Maar zijn ouders worden al woedend als hij met barbies 
speelt.  Op de middelbare school wordt Evert elke dag gepest. Alleen als hij zich stiekem als meisje 
verkleedt, is hij gelukkig. Zo kan hij niet verder. Hij gaat er alles aan doen om een vrouw te worden. 

Recensie Cilla Geurtsen (Tzum, literair weblog) Slash-reeks bewijst wederom waarde 

In de boeken uit de Slash-reeks komt een jongere aan het woord met een bijzonder verhaal. De boeken in deze 

reeks, verzonnen door Edward van den Vendel omdat hij meer over actuele onderwerpen in de jeugdliteratuur 

wilde lezen, zijn voor het overgrote gedeelte gebaseerd op echte levens. Anna Woltz, die zelf op haar vijftiende 

al columns schreef voor de Volkskrant, interviewde voor Meisje van Mars de uit Limburg afkomstige Vicky 

Janssen zeven keer over haar leven.Vicky weet al vanaf haar derde dat ze eigenlijk een meisje was en in Meisje 

van Mars vertelt ze haar verhaal. In het nawoord van Anna Woltz staat als antwoord op de vraag of Vicky ook in 

therapie is geweest: ‘Dit is mijn therapie. Ik vertel nog één keer mijn levensverhaal, en dan is het klaar.’ 

Wanneer je Meisje van Mars leest, merk je weer hoe gewend je bent aan een rond verhaal met lijnen die allemaal 

een betekenis hebben. Dit boek wijkt daar van af en daar moet je even aan wennen. Het boek gaat over een 



leven, een echt leven, een leven waarin mensen komen en gaan en waarin sommige personen dus maar op een 

paar pagina’s voorkomen. Woltz weet het levensverhaal van Vicky Janssen, in het boek heet ze uiteindelijk Evy, 

op indringende wijze op papier te zetten. Ze gebruikt korte zinnen, hanteert een heldere taal en draait niet om de 

lichamelijke feiten heen zonder dat ze al te expliciet wordt. Ze benoemt de fysieke details, beschrijft de 

operaties, maar ze weet de grens tussen die feiten en sensatiezucht goed te bewaken. 

Het begon met de film van de kleine zeemeermin. Ik zag hem in de bioscoop. Ik was vier, en ik zat daar in het 

donker met mijn vader en mijn moeder en mijn zus. Ik vond het prachtig. Die meerminnenstaart. Dat lange 

golvende haar. Toen het licht weer aan ging, lagen er allemaal stukjes popcorn op mijn trui. Ik voelde met mijn 

hand aan de stekeltjes op mijn hoofd – elk plukje haar hard van de gel – en zuchtte zo diep dat de stukjes 

popcorn wegvlogen. Ik wilde ook lang haar. 

Het boek is opgebouwd uit korte hoofdstukken in chronologische volgorde. Je volgt Evert, die opgegroeid is op 

een woonwagenkamp, vanaf zijn vierde levensjaar. De hoofdstukken worden soms afgewisseld met tips hoe je 

om kunt gaan met genderdysforie. ‘Tip 1: Laat je niet bang maken. Tip 2: Zo laat je dat ding verdwijnen. Tip 3: 

Borsten en wimpers.’ Door deze tips wordt het boek meer dan een verhaal over het leven van Vicky/Evy. Nadeel 

van deze ingreep is dat het boek een hoog ‘Hoe overleef ik-gehalte’ krijgt. Het boek zorgt er daarentegen wel 

voor dat mensen, doordat ze het verhaal van binnenuit lezen, meer begrip voor genderdysforie op kunnen 

brengen. Het is dus niet alleen een boek voor pubers, maar ook een boek voor ouders, hulpverleners en 

leraren.De moeite die de ouders van Evy hebben met de genderdysforie van hun zoon wordt van meet af aan 

benoemd, toch valt Evy haar ouders uiteindelijk niet af. Sterker nog: ze draagt het boek zelfs aan hen op. En dat 

is toch wel de grootste kracht van dit boek: ondanks alle ellende, het buitengesloten worden, het gescheld, wordt 

de hoofdpersoon nergens cynisch. De veerkracht die Evy a.k.a Vicky toont, geeft de lezer, en de jeugdige lezer 

zeker, moed.Meisje van Mars is een bijzonder verhaal van een bijzonder leven. De slashreeks bewijst een 

wederom gouden reeks te zijn die heftige problemen bespreekbaar en toegankelijk maakt op een manier die 

lezers van alle leeftijden raakt. 

De jongen die het liet regenen (+online lespakket) -  Brian Conaghan (Lannoo, 2013)  

 
ISBN 9789401412155  

 
Downloads 

lespakket.pdf  1_leerdoelen_eindtermen.pdf  2_hand-out_begrijpend_lezen.pdf

 3_hand-out_webquest.pdf  4_kaartjes_rollenspel_rechtszaak.pdf  
5_kaartjes_groepsdiscussie.pdf 
 
Een aangrijpend verhaal vol humor over een actueel thema, pesten. 
Met uitgebreid online lespakket  

Clem is nieuw in de stad en op school. Als nieuwkomer wordt hij geviseerd door een groepje jongens 
dat hem het leven zuur maakt.Clem probeert hen uit de weg te gaan. Maar wat hij ook doet: de 
dreiging gaat zijn hele leven bepalen. 
 
Tot het genoeg geweest is. 
Tot het drama onafwendbaar is. 
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