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De KIDDO-Leespluim van de maand oktober 2016 gaat naar het boek… 
 

Siens Hemel 
 

Juryrapport: 
Op het eerste oog ziet ‘Siens hemel’ er wat somber uit. Maar dan zie 
je dat Sien je geruststellend aankijkt. En toch, wat betekent die 
donkere wolk wanneer je het boek openslaat? Dat zijn de donkere 
wolken aan de hemel toen Sien zijn allerlaatste adem uitblies.  
Het regende en donderde, heel even schoven de wolken uit elkaar 
alsof ze Sien doorlieten naar de hemel. ‘En nu? ‘ vraagt Klein 
Broertje. Met elkaar leggen ze Sien in een deken, brengen hem naar 
buiten en beginnen in de regen met het graven van een gat. Klein 
broertje legt zijn jas over hem heen. Ze strooien blaadjes en gras op 
de bodem van het gat. Klein broertje brengt hem zijn bal en vraagt 
of het boven de wolken ook regent. Anders wordt Sien dubbel nat. 
Ze lopen terug naar het huis, Klein Broertje heel snel, alsof hij Sien 
daar weer zou vinden. Klein Broertje vraagt wat er nu met zijn riem 
en etensbak gebeurt. Dat weten ze niet. Ook niet of iemand Sien 
nog brokjes geeft en of er in de hemel een zee is waar ze in kan 
zwemmen. En of ze kan rennen op de wolken en nog veel meer 
dingen. Ze maken een bed op in de kamer en slapen dicht elkaar.  

’s Morgens worden ze anders wakker, niet van een zwiepende staart. Klein Broertje hoort geblaf en ze doen 
net of ze het ook horen om een beetje met hem mee te doen. Maar toen. Hoorden ze het ook. Het kwam 
rechtstreeks vanuit de heldere blauwe hemel. 
Een prachtig verhaal waarin de kale feiten ingehaald worden door de verbeelding. Sombere, verdrietige 
pagina’s met de dode Sien als groot zwart vlak op de achtergrond. Naarmate het verdriet meer vorm krijgt, 
krijgt ook Sien meer vorm en kleur om aan het eind springend en blaffend als levende herinnering verder te 
leven. 
Een klein boekje dat grote zaken als dood, verdriet, hoe verder toegankelijk en bespreekbaar maakt voor 
peuters en kleuters. 
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Informatie voor de redactie:  
De Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen. De 
organisatie is in handen van de redactie van pedagogisch vakblad KIDDO (uitgeverij SWP). 
De Leespluimjury bestaat uit: Marijke Bos (Boekstart), Kees Broekhof (Specialist taal en minderheden, Sardes), Coby 
Faber (marketingcoördinator KIDDO), Agnes van Hoesel (KinderMAATwerk), Irma Land (Leesbevordering & 
Edutainment), Lia Reedijk (Utrechtse Kinderboekwinkel), Anja de Rek en Teresia Spoelman (Bibliotheek Naarden-
Bussum). Overleden erelid: Herman Kakebeeke. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.KIDDOLeespluim.nl of contact opnemen met de coördinator van de 
KIDDO-Leespluim, Coby Faber, via leespluim@mailswp.com of 020 330 7200. 

 


