
Wat is de grootste uitdaging bij het maken 
van een prentenboek? 
“Om een beeldverhaal te maken dat kinde- 
ren begrijpen zonder dat ze kunnen lezen. 
Soms, ook in Mijn oma is een ooievaar, 
ondersteun ik de illustraties met een paar 
woorden. Deze zijn dan ondergeschikt aan 
het beeld. Veel van het verhaal in dit boek 
is te vinden in het achtergrondbeeld. Het 
nodigt kinderen uit zelf woorden te zoeken.”

Voor welke leeftijd illustreer je het liefst? 
“Vroeger illustreerde ik boeken van onder 
meer Paul van Loon, Guus Kuijer en Carry 
Slee. Vaak waren dat verhalen voor wat 
oudere kinderen, terwijl ik juist heel graag 
voor kleintjes werk. Daarom ben ik zelf 
prentenboeken gaan maken. Bolder en de 
Boot was mijn eerste. Het liefst werk ik 
voor kinderen van drie tot zeven jaar. Daar 
kun je met grote prenten de meeste fan- 
tasie op loslaten. Alles kan, niets is te gek.”

Wat maakt het voorlezen van Oma is een  
ooievaar zo vermakelijk?
“Je kunt samen het verhaal bij de prenten 
verzinnen. Ook lokt het de kinderen uit om 
te kijken welke eigenschappen of uiterlijke 
kenmerken ze hebben van hun ouders of 
grootouders. Op deze manier worden kin-
deren zich een klein beetje bewust van hun 
eigen voorgeschiedenis.”

Alice Hoogstad maakt prenten- 
boeken voor kinderen, meestal met 
weinig of geen tekst. Met Monster-
boek won ze De Gouden Penseel. 
Tijdens de Kinderboekenweek 
verschijnt Mijn oma is een ooievaar.

Er zijn van die weken, dan komt alles 
tegelijk. Op maandag de schoolfoto- 

graaf (fashionstress: in welk jurkje of T-shirt 
wordt mijn kroost het beste vereeuwigd?), 
op dinsdag naar de tandarts, op woensdag 
met mijn dochter een DTP-prik halen bij 
het consultatiebureau, op donderdag op 
gesprek bij de (drie!) juffen van mijn oudste 
en op vrijdag het kinderfeestje van mijn 

PRENTENBOEK
Boek: Lena & Leentje
Auteur: Helen van Vliet
Uitgeverij: De Vier 
Windstreken
Prijs: € 14,50 ✪✪

DE SCHRIJFGEHEIMEN VAN…

Journalist en boekenwurm 
Weija Steffens selecteert 

voor u elke week een luis-
terboek. Dit keer: Luxeproblemen, 
geschreven en voorgelezen door 
Aaf Brandt Corstius en Machteld 
van Gelder.
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middelste zoon. Op zulke dagen kom ik echt 
niet toe aan het lezen van een boek. Een 
luisterboek is dan juist geschikt. Gebundelde 
columns of korte verhalen zijn ideaal bij 
huishoudelijke klusjes. Zeker als het over 
mijn sores gaat: luxeproblemen!
Ook Aaf Brandt Corstius en Machteld van 
Gelder kennen die genoeg. In Luxeproblemen 
werpen zij op 18 dilemma’s van een nonon- 
sense kaliber hun analyserende blik. Wat 
doe je als de overvolle kledingrekken in de 
winkel je naar de keel grijpen? Gebruik je 
één peperdure truffel in je gerecht? En kies 
je op Marktplaats voor een Bugaboo met 
oud óf nieuw logo? 
Luchtig, grappig, gevat en treffend herken- 
bare probleempjes, voorgelezen door de 
auteurs zelf. Kostelijke stof. 

Titel: Luxeproblemen van Aaf Brandt 
Corstius en Machteld van Gelder 
Voorgelezen door: de auteurs zelf
Lengte: 52 minuten Uitgeverij: Rubinstein
Score: ✪✪
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In twaalf pentekeningen schetst dit boek 
momenten uit het leven van oma Lena 

en kleindochter Leentje. Ze doen van alles 
samen: spelletjes, koken, dansen, wandelen. 
Tot oma zo oud wordt dat Leentje háár  
begeleidt in plaats van andersom. De aquarel 
prenten en dialogen tonen de liefdevolle 
relatie tussen oma en kleindochter en sluit 
prima aan bij het thema van deze Kinder-
boekenweek waarbij het draait om opa’s en 
oma’s. Mooi aanzetje om met uw kind (6+) 
te praten over de band met opa en oma. 

In Dans met mij vloeien de verhaallijnen 
van de 14-jarige Sarah, haar paard Boo 

en opa Henri samen met het verhaal van 
advocate Jeugdrecht Natasha, haar bijna 
ex-man Mac en minnaar Connor. Natasha 
en Sarah ontmoeten elkaar bij toeval als 
opa in het ziekenhuis belandt. Natasha en 
Mac nemen de zorg voor Sarah op zich. 
Maar als hun relatie echt op springen staat, 
gaat Sarah er vandoor. Dans met mij is een 
prachtig verhaal, met goed uitgewerkte 
verhaallijnen dat je in één ruk uitleest. 
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