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PERSBERICHT, 25 februari 2016 

 

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

Kom uit die kraan!, Lemniscaat 

 

Wat een spannend omslag heeft Kom uit die kraan!! Een politieauto die 

bungelt aan een stalen draad en een politieman die dreigend zijn vinger 

opheft naar het jongetje in de torenhoge kraan. Wat is hier aan de hand? 

Het jongetje heet Bart. Bart is gefascineerd door de bouwplaats. Elke dag 

staat hij aan het hek om te kijken naar de graafmachine, de wals, de 

cementwagen en de hijskraan. De bouwplaats is gevaarlijk dus Bart mag er 

niet op. Maar op een dag komen er een paar grote jongens langs. Ze 

plagen Bart en zeggen dat hij vast de bouw niet op durft. ‘Ik durf wel,’ zegt 

Bart, ‘maar het mag niet.’ Wanneer de jongens blijven plagen, zegt Bart 

dat hij het doet als zij de politie bellen.  

Waarom zou Bart dat zeggen? Hij weet dat het niet mag dus de politie zal 

hem vast meenemen… Maar dan zien we op de tekening dat in het dorp 

twee boeven de bank gaan beroven. O jee, dat gaat niet goed, ze zwaaien met hun pistolen.  

Intussen is Bart op de wals geklommen, start de motor en walst eerst het hek plat en dan een auto. De 

grote jongens schrikken zich een hoedje en zijn ineens niet meer zo stoer. Dan rent Bart naar de 

cementauto. ‘Nee!’ Roepen de grote jongens, maar Bart zit al achter het stuur en stort  cement op de stoep 

voor de bank. ‘Nu ga ik in de hijskraan,’ roept Bart en hij tilt een politieauto de lucht in.  

De grote jongens zijn ten einde raad. Ze hebben zich lelijk verkeken op Bart. Wanneer de politieauto weer 

op de grond staat zijn de grote jongens ineens heel klein en vertelt Bart zijn verhaal. Hij zag dat boeven de 

bank wilden beroven, walste hun vluchtauto plat, stortte beton zodat ze vast kwamen te zitten en tilde de 

politieauto op die vastzat voor de brug. En zo zorgde Bart ervoor dat de boeven gevangen genomen konden 

worden. Als beloning krijgt hij een bouwvakkershelm en mag zo vaak hij wil de bouwplaats op. 

Een geweldig boek. Het formaat klopt, zo hoog als een kraan. De taal is helder, het verhaal is spannend en 

ook grappig. De grote jongens tegen de kleine jongen is een mooi uitgewerkt thema en de tekeningen 

vertellen heel subtiel, in lichtere tinten, het verhaal achter het verhaal. Alleen die pistolen, daar maken we 

maar neppistolen van? 
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Boekgegevens 

Titel: Kom uit die kraan! 
Auteur & illustrator: Tjibbe Veldkamp en Alice Hoogstad 
ISBN: 9789047707271 
Uitgeverij: Lemniscaat 
Prijs: € 13,95 
Categorie: Prentenboek vanaf 4 jaar 
  

 
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 (Projectleider vroeg- en voorschoolse periode, Stichting Lezen), Kees Broekhof (Specialist taal en 

minderheden, Sardes), Coby Faber (Redactie KIDDO), Agnes van Hoesel (KinderMAATwerk), Irma Land 

(Leesbevordering & Edutainment), Lia Reedijk (Utrechtse Kinderboekwinkel), Anja de Rek (Voorheen SKON 

Kinderopvang) en Teresia Spoelman (Bibliotheek Gooi en meer). Overleden erelid: Herman Kakebeeke. Voor meer 

informatie kunt u kijken op www.leespluim.nl of contact opnemen met de coördinator van de KIDDO-Leespluim, Coby 

Faber, via leespluim@mailswp.com of 020 330 7200. 


