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In de zomermaanden 
geeft elke week een 
bibliotheekconsulent van 
de Bibliotheek AanZet 
een boekentip. Er zijn 
diverse vestigingen 
van de Bibliotheek 
AanZet in de regio te 
vinden. Deze week geeft 
bibliotheekconsulent 
Dominique Janssen haar 
leestip: ‘Boyd was hier’ 
van Corien Botman, 14+.

REGIO - “Afgelopen week heb 
ik kennisgemaakt met Beny-
amin/Boyd in het nieuwste 
boek van Corien Botman 
‘Boyd was hier’. Dit indruk-
wekkende boek staat op de 
‘leestip’lijst voor de Jonge 
Jury 2016. Dit is een jaar-
lijks terugkerend leesbevor-
deringsproject waarmee ik 
ook het komende schooljaar 
jongeren weer ga enthousi-
asmeren om te gaan lezen. 
Om daarna hun stem uit te 
brengen op het beste boek 
van dit jaar. 
Het zelf lezen van deze lee-
stips doe ik graag, zodat ik 
er motiverend over kan ver-
tellen. Het boek Boyd was 
hier is één van de juweel-
tjes die ik op deze manier 
heb mogen ontdekken. Wat 
een fijn boek over volwas-
senwording! Dit ga ik zeker 
noemen in mijn lessen. Ik 
wil het ook op deze plaats 
bespreken omdat het zeker 

voor een grotere doelgroep 
geschikt is, en omdat het 
zich afspeelt tijdens een zo-
mervakantie!

Het verhaal
Benyamin is de zoon van 
de bekende presentator Lo-
wie Loogman, hij kan alles 
krijgen wat ‘ie wil, maar hij 

is toch niet gelukkig. Wan-
neer zijn vader op een dag 
plotseling verdwijnt, krijgt 
Benyamin, samen met zijn 
moeder Dorothee, alle me-
dia en vooral de roddelpers 
over zich heen. Iedereen wil 
weten waar Lowie is. 
Ze vertrekken naar een 
huisje op een stille plek in 
Nederland. Dit is een streep 
door de rekening van Ben-
yamin, want hij wilde naar 
Engeland, naar zijn ‘vrien-
din’. Op deze afgelegen plek 
komt hij in aanraking met 
Joris, de beheerder van de 
plaatselijke natuurbegraaf-
plaats. Benyamin gaat hem 
helpen. Al snel besluit hij te 
stoppen met zijn leven als 
de naïeve, creatieve jongen 
Benyamin. Hij knipt zijn 
dreadlocks af en begraaft 
ze, trekt andere kleren aan 
en kruipt in de huid van de 
harde jeugdcrimineel Boyd. 
Maar lost dit zijn lege gevoel 
en zijn problemen op? 

Je leest het verhaal vanuit 
meerdere kanten, via won-
derlijke ontmoetingen en 
gebeurtenissen. De lezer 
wordt steeds uitgedaagd om 
na te denken over ‘wie of 
wat jijzelf’ bent of wilt zijn. 
“Er blijft alleen een verhaal 
van je over dat anderen 
vertellen.” Daarom kon ik 
dit verhaal, nadat ik het uit 

had, niet zomaar wegleggen 
en wil ik er graag over ver-
tellen.”
Uitgeverij Querido / 
2015 / 224 pag. / ISBN: 
9789045116761. Te leen 
of te reserveren in de Bi-
bliotheek AanZet: www. 
debibliotheekaanzet.nl.
Informatie over de Jonge 
Jury: www.jongejury.nl.
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Bibliotheekconsulent Dominique Janssen: “Het boek Boyd was hier is één van de juweeltjes die ik op deze manier heb mogen 
ontdekken. Wat een fijn boek over volwassenwording!”

‘LEZER WORDT 
UITGEDAAGD OM NA 
TE DENKEN OVER ‘WIE 
OF WAT JIJZELF’ BENT’

Gratis lidmaatschap tot 18 jaar
“Wist u dat een lidmaatschap tot 18 jaar gratis is, dus 
ook voor baby’s, peuters en kleuters? Kinderen die al 
vroeg spelenderwijs vertrouwd zijn geraakt met boekjes 
en lezen met de paplepel ingegoten krijgen, doen daar 
later op school hun voordeel mee. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat wanneer een kind 15 minuten per dag 
leest, het 1.000 nieuwe woorden per jaar leert!” Info 
over de bieb: 078 620 55 00, service@debibliotheekaan-
zet.nl, www.debibliotheekaanzet.nl of @biebaanzet.


