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BOEKEN

Prijzenregen met confetti
Alle Zilveren Griffels en Penselen van
voor
2020 zijn bekendgemaakt, de prijzen
de mooiste kinderboeken. Ridder van
r
Koot reed in een Volkswagenbusje doo
n
Nederland en verraste in bibliotheke
en
rs
rijve
van Tilburg tot Den Helder sch
tekenaars. Door Annemarie Terhell
De prijsuitreiking was dit jaar anders vanwege
corona. Geen groot feest met honderden gasten,
ook geen klaslokaal met juichende kinderen. In

BOEK>THEATER

19

Goud
De schrijvers en tekenaars van oorspronkelijk
Nederlandse boeken maken ook kans op de
hoofdprijs: de Gouden Griffel en het Gouden
Penseel. Wie de gelukkigen zijn, wordt
bekendgemaakt op 29 september bij de start
van de Kinderboekenweek. Benieuwd naar de
kanshebbers? Je kunt de vier filmpjes van de
prijsuitreiking bekijken op Kinderboekenweek.nl.
Daar vind je nog veel meer boeken, want
behalve de twintig Griffels en Penselen voor
prentenboeken, leesboeken, gedichten en
informatieve boeken zijn er ook een heleboel
Vlag & Wimpels bekendgemaakt. Dat is een
eervolle vermelding voor boeken die net niet in
de prijzen vielen. Een vette prijzenregen dus.

plaats daarvan werden de winnaars naar de
bibliotheek gelokt met een smoesje: ze zouden
aan een zaal met kinderen over hun boek
komen vertellen. Zodra ze binnenkwamen,
werden ze verrast met hun prijs en bestrooid
met confetti. Het leverde grappige beelden
op. ‘Yes!!!’ riep een superblije Simon van
der Geest. Wouter Klootwijk keek nogal
overrompeld en zei een beetje teleurgesteld:
‘Maar waar zijn de kinderen nou?’ ‘Jammer dat
het niet doorgaat,’ vond ook Sjoerd Kuyper.
‘Maar dit is leuker!’

‘We maken iets magisch’
‘Een supermooie theatervoorstelling die je niet
snel vergeet.’ Dat schreven we vijf jaar geleden
over Perenbomen bloeien wit. Leendert de
Ridder is het daar helemaal mee eens. Hij
gaat nu weer met dit verhaal het podium op.
‘Het is een pareltje.’ Door Maartje Dammers
‘Perenbomen bloeien wit is een ontroerend
verhaal’, zegt Leendert, die we vorige week
spraken over Mees Kees. ‘We hadden het
gevoel dat nog meer mensen deze bijzondere
voorstelling moeten zien.’ Die gaat over drie
broers en hun vader. De jongste, Gerson,
raakt bij een auto-ongeluk blind. ‘Tot die tijd
staan er vier mannen op het podium. Daarna
wordt Gerson een pop. Daarmee spelen,

moest ik echt leren. Net als Gerson alles opnieuw
moet leren nu hij niets meer ziet. Dat valt zo mooi
samen.’
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THEATER

Precies hertzelfde
Volgens Leendert is dat bij de hele voorstelling
zo. ‘We maken iets magisch met elkaar.’ Voor
de reprise (een chic woord voor het opnieuw
opvoeren) is er dus niet aan het stuk gesleuteld.
‘We doen alles precies hetzelfde.’ Ondanks dat
het verhaal best droevig is, barst de voorstelling
van de humor. ‘In een scène zitten we met z’n
allen in de auto. Die bestaat uit vier stoelen. We
spelen dat een deur steeds niet goed dichtgaat.
Maar we hebben niet eens een deur! Als je het
ziet, is het veel grappiger dan dat ik het nu vertel.’

Perenbomen bloeien wit van Kwatta is t/m
20 november te zien, www.kwatta.info
Op Kidsweek.nl/perenbomen lees je de recensie.

