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Prijs 2022 bekend 

 

 

 

 

Met de Jenny Smelik-IBBY Prijs wil IBBY-Nederland culturele diversiteit in 

Nederlandstalige jeugdliteratuur aanmoedigen en zo een inclusief boekenaanbod 

bevorderen waarin elk kind zich kan herkennen. De winnaar ontvangt een 

geldbedrag van € 2.000,-. Aan de eervolle vermelding is een bedrag van € 500,- 

verbonden.  

 

Winnaar 

Uit de eerder bekendgemaakte shortlist verkoos de jury Smaakspoken van Daan 

Faber en José Luis García Lechner tot winnaar. Uit het juryrapport: ‘Het 

verlangen naar een wereld waarin mensen elkaar voorbij grenzen, hokjes en 

vooroordelen ontmoeten, een wereld waarin diversiteit, inclusie en representatie een 

vanzelfsprekend fundament is geworden, was de rode draad die de gesprekken van 

de jury aaneenvlocht. In de mooie winnaar van dit jaar vond de jury zo’n wereld. 

Culturele diversiteit is in dit boek niet de invalshoek, maar als je het verhaal gelezen 

hebt, ben je vele levens, gedaanten, inzichten, geuren en smaken rijker. (…) In de 

verrukkelijke, hoopgevende ontknoping komen alle emoties, kleuren, geuren, 

smaken en culturen samen in één spectaculair nieuw gerecht. Smaakspoken geeft de 

jury daarmee een prikkelende taste of things to come.’ 

 

Eervolle vermelding 

De eervolle vermelding is voor Op de rug van Bigi Kayman van Henna 

Goudzand Nahar en Hedy Tjin. De jury schrijft: ‘Goudzand Nahar confronteert haar 

lezers op precies de juiste verhalende, heldere, indringende toon met de ongelijkheid 

en vernedering waaraan Afi en Kofi blootgesteld worden. Ze maakt niets mooier 

omdat het een kinderboek is en toch is het nergens te complex of te zwaar. (…) De 

indrukwekkende viltstifttekeningen van Hedy Tjin maken dat het verhaal zich als een 

prentenboek laat lezen. In krachtige, felle kleuren verbeeldt ze de omgeving, emoties, 

dieren en de verhoudingen op de plantage. Daarbij durft ze spannende keuzes te 

maken die de personages nog meer los van het papier doen komen.’ 



 

De jury, bestaande uit Ellen-Rose Kambel, Aisha Plein, Peter van Rossum, Janneke 

van der Veer en Eline Rottier (voorzitter), maakte de uitslag bekend tijdens de IBBY-

boek&groetdag op 4 november. Er werden dit jaar maar liefst 132 boeken 

ingezonden, waarvan 92 titels de longlist haalden. De jury schrijft: ‘Jeugdliteratuur 

heeft steeds weer en meer gevarieerde verhalen nodig die met een breedbeeldlens 

naar de aarde kijken en iedereen die daar woont. Boekenkasten en 

kinderboekenfondsen die tonen: vanaf hier kun je de hele wereld zien. (…) Als we de 

bereidheid van uitgeverijen om boeken uit te brengen die een waaier aan 

perspectieven op de werkelijkheid bieden mogen afleiden uit het aantal inzendingen, 

dan stemt dat hoopgevend.’  

 

 

Op www.ibby-nederland.nl/jenny-smelik-ibby-prijs vindt u het juryrapport en leest u 

alles over de prijs. Meer informatie is te verkrijgen via ibby.secretariaat@gmail.com.  

 

 

http://www.ibby-nederland.nl/jenny-smelik-ibby-prijs

