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door Mirjam Noorduijn

Als er iemand is die weet hoe hij voor kin-

deren moet schrijven, dan is het Sjoerd 

Kuyper. Eenvoudige zinnetjes, humorvolle 

observatie en poëtische beelden leiden 

tot een verrassende taalrijkdom, die het 

alledaagse een onalledaagse glans geeft. 

Terecht is hem de Theo Thijssen-Prijs toe-

gekend, de driejaarlijkse oeuvreprijs voor 

kinderliteratuur ter waarde van 60.000 euro. 

En de Theo Thijssen-prijs is de mooiste prijs 

die een schrijver van kinderboeken kan krij-

gen! Althans, dat vindt Sjoerd Kuyper zelf. 

Hij sprak de woorden zo’n drie jaar geleden 

uit toen hij met zijn geruchtmakende Annie 

M.G. Schmidt-lezing hevige kritiek uitte op 

de gang van zaken en bestsellercultuur in 

het (kinder)boekenvak en zich afvroeg hoe 

het kan dat ieder jaar een klassiek Neder-

lands jeugdboek in ‘het afvoerputje van het 

nieuwe uitgeven’ verdwijnt. Van zijn eigen 

vijftig boeken waren er nog maar vijf lever-

baar: onvoldoende om zich nog langer met 

liefde en zorg volledig te wijden aan het 

schrijven van kinderliteratuur, vond Kuyper. 

De lezing veroorzaakte heel wat opschud-

ding, maar kwam ‘recht uit zijn hart’, zo ver-

telde hij later in een interview, met als enig 

doel ‘aan te geven hoe we weer mooie kin-

derboeken kunnen schrijven’.

Na de lezing was Sjoerd Kuyper de 

weg naar kinderboekenland tijdelijk kwijt, 

maar gelukkig heeft hij deze inmiddels 

weer teruggevonden. Lemniscaat, in welke 

hij een nieuwe, stimulerende uitgever vond, 

heeft hem daarbij geholpen. Nog belang-

rijker echter is wellicht het feit dat hij de 

Theo Thijssen-prijs 2012 heeft gewonnen: 

de ultieme waardering en beloning voor 

veertig jaar schrijven voor kinderen, de 

driejaarlijkse oeuvreprijs, de staatsprijs voor 

kinderliteratuur.

Kuyper, die behalve tientallen kin-

derboeken ook gedichten, filmscenario’s, 

liedteksten, musicals, theaterteksten en 

essays schreef, heeft de prijs meer dan ver-

diend. De kwaliteit van zijn kinderboeken 

heeft alles te maken met zijn inzicht in de 

kinderziel. Hij is in staat de wereld door de 

ogen van kinderen te aanschouwen, zoals 

alleen grootheden als Astrid Lindgren, 

Annie M.G. Schmidt en Guus Kuijer dat ook 

kunnen. Bovendien verstaat hij de kunst die 

observaties in precies de juiste woorden 

te vangen en in de juiste volgorde op te 

schrijven.

In zijn literaire autobiografie Hoofden 

uit de mist (2004) pleit hij voor een mooie, 

heldere taal, ‘met soms een vleugje poëzie’. 

En hij pleit voor troost. De wereld in het 

kinderboek, vindt Kuyper, moet zijn als 

een ‘veilige uitkijkpost’. Hier en daar mag 

een verhaal ‘best een beetje boven hun 

pet gaan, want dan moeten ze sprongetjes 

maken en dat is leuk’, schrijft Kuyper, maar 

tegelijkertijd moet je als kinderboekenau-

teur de wereldse chaos verkleinen, omdat 

‘een kind simpelweg niet kan ingrijpen in 

het boek dat het leest’.

Kuyper debuteerde in 1974 met een 

gedichtenbundel voor volwassenen, maar 

brak pas echt door met Het zakmes (1992), 

een film waarvoor hij het scenario schreef 

en die, bekroond met talloze (internatio-

nale) prijzen, als een van de beste Neder-

landse kinderfilms ooit wordt beschouwd. 

Samen met het met de Gouden Griffel 

bekroonde Robin en God (1995) behoort het 

boek tot Kuypers best verkochte titels.

Het verhaal over de zesjarige Mees, 

die onbedoeld het zakmes van zijn vriendje 

Tim in zijn bezit heeft, het wil terugge-

ven maar dat niet kan omdat Tim naar een 

onbekend adres in een onbekend land (Fle-

voland) is verhuisd, en zijn probleem niet 

aan zijn vader kan voorleggen omdat die 

hem strikt verboden heeft met zakmes-

sen rond te lopen, is niet alleen spannend 

en origineel, maar bovenal een bewijs van 

Kuypers schrijfkunst voor kinderen. Uit 

alles, zijn poëtische stijl, gevoel voor humor 

en lichtheid van toon, blijkt hoe ‘verrukke-

lijk’ Kuyper het vindt voor zijn doelgroep te 

schrijven.

Wie voelt niet mee met Mees wan-

neer hij vertwijfeld voor de spiegel staat, 

hopend een antwoord te krijgen op zijn 

vraag of hij misschien wel een dief is? Wie 

begrijpt niet zijn frustratie wanneer hij op 

goed geluk een treinkaartje naar Flevoland 

probeert te kopen en in aanvaring komt 

met ongeduldige, volwassen vrouwmensen 

die hem zonder begrip opzij duwen en zijn 

‘hoofd vol boze woorden’ vullen: ‘Stomme 

mensen! Altijd hetzelfde, altijd duwen 

en trekken, altijd haast, altijd vragen of je 

moeder ervan weet…’?

Behalve van Het zakmes kent het 

‘Als een veilige uitkijkpost’
Sjoerd Kuyper, laureaat Theo Thijssen-Prijs 2012



2012   |  DE LEESWELP 9   | 343

PortrEt

grote publiek Kuyper verder vooral van de 

negen huis-tuin-en-keuken-verhalen die 

hij over de ontwapenende kleuter Robin 

schreef. Natuurlijk, er zijn nog veel meer 

noemenswaardige boeken van Kuypers 

hand, zoals het kinderboekenweekge-

schenk Eiber (2000), een doldwaas verhaal 

over kikkers die leven onder de terreur van 

een ooievaar, waaruit ook Kuypers liefde 

voor taal en het schrijven van liedjes blijkt, 

of De rode zwaan, dat een pleidooi voor eeu-

wige liefde en eeuwige jeugd is en in een 

sprookjesachtige en fantasievolle setting 

vertelt over de magie van het verstrijken 

van de tijd en de groei naar volwassenheid, 

maar Robin is en blijft Kuypers favoriete 

literaire personage. Misschien komt dat wel 

omdat er elementen van Kuypers eigen kin-

dertijd in de Robin-verhalen zitten, een tijd 

die hij in Hoofden uit de mist omschrijft als 

een ‘lollige jeugd’ vol eenvoudig geluk, met 

een vier jaar jonger zusje en later ook nog 

een broertje.

De wereld van Robin lijkt wel wat op 

die van Kuyper van vroeger. Robins wereld 

is ook een veilige wereld, een overzichtelijke 

wereld waarin nog geen computers zijn en 

de melkboer nog rondrijdt op een bakfiets. 

Maar dat doet niets af aan de universele 

waarde van de voorleesverhalen. De the-

ma’s die Kuyper aanroert — vriendschap, 

liefde, verliefdheid, doodsangst, dood, 

geloof, angst voor de duisternis en het 

vieren van het leven — zijn van alle tijden 

en van alle kinderen. Wanneer in Robin is 

verliefd (2006) de moeder van Robins opa 

(‘oud omaatje’) sterft, vult dat Robin met 

een angst voor de toekomst, die voor ieder-

een herkenbaar is. ‘Gaat mama ook dood?’, 

vraagt hij aan zijn opa. ‘Net als jouw mama?’. 

Robin wordt niet vrolijk van die gedachte. 

Als hij een opa is, gaat mama dood, rede-

neert hij. En dat wil hij niet. Dus verzint hij 

een drogreden die alleen een kleuter kan 

verzinnen. ‘Als ik geen opa wordt, gaat mijn 

mama nooit dood’.

Op een heerlijke, speelse manier 

maakt Kuyper je deelgenoot van Robins 

irrationele kinderangsten en fantasierijke 

kinderlogica en de onvoorwaardelijke liefde 

die hij voelt voor zijn babyzusje Suze, zijn 

knuffelvarken Knor, zijn vriendje Alexander, 

zijn opa en oma en natuurlijk zijn ouders. 

Overtuigend beschrijft hij de gevoelswereld 

van een kleuter van binnenuit: eenvoudige 

korte zinnetjes, humorvolle observaties, 

zintuiglijke waarnemingen en poëtische 

beelden leiden tot een verrassende taalrijk-

dom die het alledaagse een onalledaagse 

glans geeft. ‘Als je in de sneeuw ligt, is de 

hemel niet hoog maar diep’, staat er bijvoor-

beeld in Robin en God. 

De beeldspraak die Kuyper gebruikt, 

past altijd perfect in het referentiekader 

van een jong kind en leidt vaak tot knappe 

dialogen die in hun eenvoud veelzeggend 

zijn. Wanneer Robins vader koorts heeft, is 

zijn voorhoofd zo heet dat Robins moeder 

beweert er wel een ei op te kunnen bakken. 

WACHTEN
 
[...]
‘Wanneer komt het baby’tje’ schreeuwt Robin.

‘Dat weten wij niet!’ schreeuwt papa.
‘De vroedvrouw heeft gezegd,’ schreeuwt 

mama, ‘dat het baby’tje komt als het helemaal 
klaar is!’

‘Wanneer is hij helemaal klaar?’ schreeuwt 
Robin.

‘Dat weten wij niet!’ schreeuwt papa.
‘Misschien vandaag!’ schreeuwt mama.
‘Misschien morgen!’ schreeuwt papa.
Robin gaat op de bank staan en kijkt naar 

buiten. Er vaart een schip vol zure appelen door 
de lucht. De zure appelen vallen uit het schip. Het 
regent zure appelen.

Robin ziet een kletsnatte poes tussen de 
struiken. Dat vindt hij zielig. Hij tikt tegen het 

raam om de poes te roepen. Maar de poes schrikt 
en sluipt weg door het hoge natte gras. Het is al 
bijna donker buiten. De straatlantaarns zijn al aan.

De telefoon gaat. Papa springt van de bank.
‘Ha!’ schreeuwt hij. ‘Ik denk dat dat de baby 

is, die opbelt. Ik zal meteen eens vragen wanneer 
hij komt.’

Papa zet de muziek zachter en neemt de tele
foon op.

‘Hallo,’ zegt hij en hij luistert.
Hij schudt zijn hoofd naar Robin en mama.

Het is de baby niet.
‘Papa maakt een grapje’, zegt Robin.
[...]

Uit: De grote Robin, ill. Marije Tolman 



|   DE LEESWELP 9   | 2012344344

PortrEt

Waarop Robin vraagt: ‘Heb je dat gedaan?’. 

En zijn moeder antwoordt: ‘Natuurlijk niet. 

Dan komt er zout in zijn ogen’. Dit is Kuyper 

ten voeten uit. Het is niet moeilijk te gelo-

ven dat er voor hem ‘niets heerlijker is dan 

omgaan met kinderen’ en dat ze hem ‘tot 

de rand toe vol geluk scheppen’, zoals hij in 

Hoofden uit de mist stelt. 

Robin mag Kuypers favoriete per-

sonage zijn, het boek Josje (1989) noemde 

hij in een interview ‘een van zijn fijnste 

boeken’. Dat is niet verwonderlijk: in dit tijd-

loze, integere en poëtische sprookje over 

de liefde voor het leven die niet los van de 

dood kan worden gezien, is de stem van 

‘Kuyper de kinderboekenauteur’ en ‘Kuyper 

de dichter’ één en dezelfde.

Josje is een meisje dat is geboren uit 

zonnegloren en op een dag op de rug van 

een witte zwaan het leven ‘binnendrijft’. Tij-

dens haar leven droomt ze haar dromen vol 

verlangens en verborgen angsten. Ze leert 

de dood eerst kennen als ‘nooit meer’, maar 

beseft later dat liefde levend houdt en dat 

herinneringen zonder verdriet niets waard 

zijn: ‘Je kunt strelen, maar als er niemand is 

om te strelen, verdwaalt je hand in de lucht. 

Je kunt troosten, maar als er niemand is om 

te troosten, varen je woorden weg op de 

wolken die van geen troost willen weten. Je 

kunt leven, maar als er niemand met je mee-

leeft, leef je niet’.

Kuyper leeft: voluit, puur en onge-

kunsteld. Dat voel je in zijn gedichten en 

zijn verhalen. Schrijven, zo legt Kuyper uit in 

Hoofden uit de mist, ‘is eigenlijk niets anders 

dan in je eentje naar het strand gaan, en 

steentjes over de golven laten dansen, en 

dansen en dansen, tot de zwaartekracht 

zich gewonnen geeft en ze voor eeuwig en 

altijd over de golven blijven dansen’. Over 

Robin is hij uitgeschreven, heeft hij verteld, 

maar laten we hopen dat nu hij de weg 

naar kinderboekenland weer heeft terug-

gevonden, hij nog heel veel steentjes over 

de golven zal laten dansen, voor eeuwig: 

want de wereld kan niet zonder mooie 

kinderboeken.
 

Sjoerd Kuyper (Amsterdam, 6 maart 1952) publiceerde zijn eerste gedicht op zijn 

zestiende. In 1974 brak hij zijn studie filosofie af om zich volledig op het schrijven 

te richten. Kuyper debuteerde als dichter voor volwassenen, maar verwierf vooral 

bekendheid met zijn kinderboeken. 

Hij brak definitief door met de jeugdroman Het zakmes (1981), waarvan later een tele-

visieserie en speelfilm werden gemaakt. De serie en film wonnen samen veertien prij-

zen, waaronder de International Emmy Award, het Gouden Kalf en de Cinekid Award. 

De film, waarvoor Kuyper zelf het scenario schreef, werd als enige jeugdfilm in de 

canon van de Nederlandse film opgenomen. 

Kuyper schreef meer dan veertig kinderboeken, waarvan er veel in de prijzen vielen. 

Majesteit, Uw ontbijt werd bekroond met een Vlag en Wimpel. Robin en Suze, Het eiland 

Klaasje, Robin is verliefd en O rode papaver, boem, pats knal! kregen een Zilveren Grif-

fel, en met Robin en God won hij in 1996 de Gouden Griffel voor het beste kinderboek.

Ook met zijn musicalteksten heeft Kuyper veel lof geoogst. Hij schreef liedteksten 

voor de musicalversie van De scheepsjongens van Bontekoe (2004) en voor zijn lie-

deren in Turks fruit (2006) ontving hij de John Kraaijkamp Musical Award. Daarnaast 

schreef Kuyper televisieseries als Max Laadvermogen en De freules, die op het Cinekid 

Festival werd bekroond met de Kleine Kinderkast. 

In 2009 zorgde hij met de Annie M.G. Schmidt-lezing voor ophef in de kinderboe-

kenwereld, door te stellen dat het financieel niet langer mogelijk was om als kin-

derboekenschrijver mooie kinderboeken te maken. Maar gelukkig heeft hij de weg 

teruggevonden. Hij blijft schrijven zoals hij dat altijd al deed: in mooie heldere taal 

met soms een vleugje poëzie. 

Afgelopen zomer is De grote Robin verschenen bij Lemniscaat, met nieuwe illustra-

ties van Marije Tolman. Eerder dit jaar verscheen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam Het 

heelal van jouw hart, een keuze uit zijn poëzie voor volwassenen. 


