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“Welkom iedereen. Ik ben dé Cervantes en ik kom vandaag de Kleine Cervantes presenteren.”  En 

toch stonden er twee Cervantessen op het podium. Gekleed in een korte broek, een wit hemd, 

bretellen, hoog opgetrokken kousen en uiteraard, last but not least, een pan op hun hoofd. “Wie 

zijde gij? Nee, wie zijde gij?” Na een hele discussie tussen beide Cervantessen legden de twee jonge 

mannen er zich bij neer om de presentatie die dag samen te doen. 

 

Vijf boeken, slechts één prijs… 

Tijdens de voormiddag werden de vijf genomineerde boeken besproken. Die vijf boeken werden 

doorheen het schooljaar gelezen door de eerste- en tweedejaars uit verschillende Gentse 

middelbare scholen. We moeten zeggen dat deze toppers zeker en vast aan elkaar gewaagd waren. 

Voor de bespreking werden een vijftal jongeren uit het publiek gepikt door middel van muziek. Denk 

maar aan een soort muzikaal pak op kinderfeestjes. Als de muziek stopt, mag de persoon die het 

pak in handen heeft een opdracht uitvoeren. Behalve dat hier de gelukkigen vriendelijk werden 

uitgenodigd om in de antieke maar legendarische zeteltjes te gaan zitten  

Van op het podium begonnen de twee Cervantessen hun vragenronde met het boek ‘Mijn vriend 

Hitler’ van Piet De Loof. Wat vonden de tieners van het boek? Wat ging er in hun hoofd om toen ze 

het lazen? Hoe dachten ze dat het ging aflopen? Enzovoort. Er kwamen soms verrassende 

antwoorden aan bod. Na de bespreking konden ook de jongeren uit het publiek een opmerking 

geven over het boek. 

Verder werden volgende boeken besproken:  

 Hertz: de zoektocht van Finn Revel van Marleen Nelen 

 Grensgangers van Aline Sax  

 Mijn zusje van Inez Van Loon  

 De jongen, de neushoornvogel, de olifant en het meisje van Peter Verhelst en illustrator Carll 

Cneut.  

 

En de winnaar is… 

’s Middags mochten de auteurs aanschuiven aan een heerlijk koud buffet terwijl de twaalf- en 

dertienjarigen per klasgroep stemden voor hun meest favoriete boek. Het werd spannend, 

spannender maar het allerspannendst was de ex aequo. ‘Mijn zusje’ en ‘Grensgangers’ kregen 

namelijk evenveel stemmen. Uit het enthousiasme van het publiek tijdens de gesprekken in de 

voormiddag bleek al dat die twee boeken enorm populair waren en vooral heel aan elkaar gewaagd. 

Een tweede stemronde met individuele stemmen zorgde ervoor dat ‘Grensgangers’ als winnaar uit 



de bus kwam. Voor de tweede keer werd Aline Sax in de bloemetjes gezet want ook in 2008 won ze 

de Kleine Cervantes, toen met ‘Wij, twee jongens’.  

 

Heel wat vragen 

In de namiddag kregen de leerlingen de kans om vragen te stellen aan de auteurs. Hoe kwam u op 

het idee? Waar haalde u informatie? Hoe lang schreef u over het boek? Omdat vier van de vijf 

auteurs aanwezig waren, kregen de leerlingen op de meeste vragen een antwoord. Peter Verhelst 

van het boek ‘De jongen, de neushoornvogel, de olifant en het meisje’ kon jammer genoeg niet 

aanwezig zijn maar Carll Cneut, de illustrator van het boek, was er wel. Gelukkig kon hij, soms op 

een ludieke manier, antwoorden op vragen over het boek en ook op vragen rond het illustreren. 

Met veel trots en recht op doel gingen de leerlingen achteraf een handtekening vragen aan hun 

favoriete schrijver of illustrator. Carll Cneut nam zelfs de tijd om bij sommigen een kleine schets te 

maken. 

Wie krijgt volgend jaar de Kleine Cervantes, en dus een originele tekening van Carll Cneut, mee naar 

huis? Deze vraag kunnen we enkel beantwoorden eind april volgend jaar, op de, jawel, 20ste editie.  

 

 


