
 

Persbericht, 27 mei 2014 
 
De KIDDO-Leespluim van de maand juni 2014 gaat naar 
Van Licht en donker, Tegenstellingen van  Xavier Deneux , 
Clavis uitgeverij.  
Hier volgt het juryrapport van Leespluim-juryvoorzitter Herman 
Kakebeeke. 
 
Juryrapport: KIDDO-Leespluim van juni 2014 
Zeker, het is een boekje om te bekijken. Maar het is ook heerlijk om het 
in de hand te houden. En je kunt het een jong kind geven zonder bang te 
hoeven zijn dat het in flarden gaat. Een stevige omslag met afgeronde 
hoeken en kartonnen pagina’s die tegen een stootje kunnen. Een boekje 

vol tegenstellingen, de titel geeft er meteen al een prijs: licht en donker. Die kent elk kind van als in de 
slaapkamer het lampje wordt uitgeknipt. De tegenstellingen die het boekje aanbiedt zijn ‘uit het leven 
gegrepen’ en in de meeste gevallen direct herkenbaar. En voor wie nog mocht twijfelen zijn er korte 
bijschriften. Het boekje begint met ‘vierkant en rond’. Op de linker pagina een stapeling van vijf vierkanten 
van groot naar klein, in heldere kleuren en bovendien tastbaar doordat ze als het ware op de pagina liggen. 
Rechts een cirkel die verdiept in het karton ligt en zich dus ook laat aftasten. Dan volgen ‘wit en zwart’ ; een 
witte poes naast een zwart vlak met een muis. Zo gaat het verder en volgen er nog acht tegenstellingen. 
Telkens een opgehoogde naast een verdiept liggende afbeelding. De woorden onderaan de pagina’s zijn 
beslist niet allen zaligmakend. Het is heel goed mogelijk dat kinderen een bepaalde tegenstelling anders 
benoemen dan het boek doet. Neem bijvoorbeeld de leeuw die achter tralies zit naast diezelfde leeuw 
maar dan met de tralies omhoog. ‘Opgesloten en vrij’ luidt de tekst maar een kind zou ook kunnen zeggen: 
‘dicht en open’, en waarom niet? 
De tegenstellingen in het boek nodigen uit om in de eigen omgeving naar andere voorbeelden te zoeken. 
En wellicht zijn er kinderen de nieuwe tegenstrijdigheden bedenken. 
Wie weet welke verrassingen er nog te wachten staan. 
 
 
 
Boekgegevens 
Titel   : Van licht en donker tegenstellingen 
Auteur & illustrator : Xavier Deneux  
ISBN   : 978 90 448 1869 7  
Uitgeverij  : Clavis, € 15,95    
Prentenboek  : vanaf 3 jaar 
Thema’s  : tegenstellingen, kijken en voelen  
 
  



 

 
 
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 eerste Leespluim werd uitgereikt in mei 2006. Meer informatie over eerder toegekende Leespluimen en 
juryrapporten vindt u op www.leespluim.nl.  
 
De Leespluimjury bestaat uit: Kees Broekhof (Specialist taal en minderheden, Sardes), Jessica Crezee  & 
Coby Faber (Redactie KIDDO), Agnes van Hoesel (KinderMAATwerk), Herman Kakebeeke (Juryvoorzitter), 
Irma Land (Leesbevordering & Edutainment), Lia Reedijk (Utrechtse Kinderboekwinkel) en Anja de Rek en 
Teresia Spoelman (Bibliotheek Naarden-Bussum). 
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de coördinator van de KIDDO-
Leespluim, Jessica Crezee, via leespluim@mailswp.com of 020 330 7200.  
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