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kik is op mik - Sietske Mol
Geplaatst 19 feb. 2016 03:30 door susan *   [ 19 feb. 2016 03:31 bijgewerkt ]

Ook op AVI-niveau wordt Jeroen Bosch geëerd. De Bosche schrijfster
Sietske Mol werd gevraagd een lees/prentenboek te schrijven voor
groep 3 en Sarike van Wijgerden maakte de illustraties. In het boek
staan veel figuren die, na enig zoeken, ook op de schilderijen van
Jeroen Bosch staan.
Het verhaal begint bij Kik. Ze ziet er wonderlijk uit met een rare snavel,
een trechter op haar kop en hele lang oren. Ze woont op een berg. Op
de berg naast haar woont Mik, die wel wat op een lepelaar lijkt. Kik is
smoor op Mik en ze wil naar hem toe. Kris de vis brengt haar over het
water. Hij is geen gewone vis, hij heeft een torentje op zijn rug en een
rare snuit:´kris vaart met kik naar mik./ kris snort en knort en kraakt./
kris maakt vaart/met kop en staart.// 
Weer op land komt Kik reus Teus tegen die in een ei zit met een stok

erdoor. Teus is´oo-kee´en Kik neemt plaats op het ei. Teus draagt haar door het bos naar de
zee en daar wacht een zwoot:´ik ben geen zwaan./ ik ben geen boot./ ik stijg,/ ik raas,/ ik
duik,/ ik suis,/ik ben.../ ik ben een zwoot.´
De reis verloopt niet makkelijk en Kik dreigt de moed te verliezen. De zwoot beurt haar op:´de
rit is niet voor niets./ soms is iets hier./ soms is iets daar.// ja maar,/ zegt kik,/ ik zie hier
niets./ en waar is daar/ als het hier niet is?// De zwoot zegt/ kom nu maar,/ ik suis naar daar.´
Uiteindelijk wordt het huis van mik gevonden en krijgt het verhaal een happy end.

Binnen de beperkingen die het schrijven op
AVI-niveau geeft heeft Sietske Mol een mooie
tekst geschreven waarin te zien is dat ze ook
gedichten schrijft. Ze speelt met woorden,
ritme en klank en weet daarmee een
spannende reis te beschrijven. Daarnaast is
het natuurlijk ook een goede leesoefening,
met name in het herkennen van klinkers en
samenklanken.  
Sarike van Wijgerden heeft het boek prachtig
geïllustreerd. Met behulp van
computertechnieken heeft ze levendige
illustraties gemaakt waarin de figuren van
Bosch een hoofdrol spelen. Op de schilderijen van Jeroen Bosch zijn die figuren vaak wat
beangstigend, niet in de laatste plaats omdat ze in een omgeving staan waar van alles aan de
hand is. Van Wijgerden maakt de figuren los van deze context en plaatst ze in een grafische
omgeving. Dat levert verrassende en mooie illustraties op.

kik is op mik is een originele ode aan het werk van Jeroen Bosch. Bij het boek zijn lessuggesties
gemaakt, klik hier voor meer informatie.

kik is op mik
Sietske Mol (tekst) en Sarike van Wijgerden (illustraties) 
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