
MER. Edition N°1Voorjaar 2020

P. 11/16mer. borgerhoff & lamberigts

Op een dag ontwaakt een jongen zonder 
herinneringen op het strand. Via talrijke 
ontmoetingen leert hij de regels van het 
spel. Of leren de anderen nog het meest 
van hem?

Het verhaal gidst de jonge toeschouwer 
doorheen de gevoels- en belevingswereld 
van deze bijzondere jongen. Samen met 
hem delen we de verwondering om alles 
voor het eerst te ontdekken en worden we 
deelgenoot van zijn kleurrijke ontmoetingen 
met badgasten en strandjutters, bloemen-
verkopers en strandwerkers, vissen en ijsjes. 

Het verhaal biedt de mogelijkheid om 
te reflecteren over prangende thema’s die 

ook al snel de kinderwereld binnendringen. 
Thema’s als ‘anders zijn’ en veerkracht, 
conformiteit en groepsdruk, naastenliefde 
en eigenwaarde.

Kinderen worden niet onderschat in 
hun denkvermogen maar net gestimuleerd. 
Het boek is bij momenten speels en dan 
weer ontroerend, melancholisch en dan 
weer hoopvol. De suggestieve en filmische 
beeldtaal van illustratrice Ingrid Godon 
is een grote verrijking. Met een enorme 
gevoeligheid capteert ze in haar houtsnedes 
de essentie van elke stap in de wonderlijke 
tocht van de jongen.

Strandjongen
Nathalie Teirlinck

met tekeningen van Ingrid Godon

Dit boekje stuurt een modern sprookje de wereld 
in met een filosofische insteek.
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ingrid godon werd geboren in 1958 en 
 groeide op in Antwerpen. Als kind hield 
Ingrid al van tekenen, maar haar school
carrière verliep niet altijd even vlot. Gelukkig 
ontdekte haar leraar Rik Van den Brande 
haar tekentalent en stimuleerde hij haar 
om dat pad verder te bewandelen. Ingrid 
begon als freelance illustrator te werken 
voor  verscheidenen binnen en buitenlandse 
uitgeverijen. Momenteel is Ingrid al meer 
dan 35 jaar voltijds illustrator. “Nellie&Cezar” 
groeiden na 20 jaar uit tot de lievelingen 
van veel kleuters. Ze tekent zowel voor 
heel jonge kinderen als voor volwassenen. 
Sommige van haar boeken zijn in 40 talen 
vertaald. Ze werd meermaals bekroond. 
Onlangs ontving ze voor “IK DENK” met 
Toon Tellegen haar tweede Boekenpauw.

 
nathalie teirlinck (Brussel, 1985) is een 
Belgische filmregisseuse en scenarioschrijf
ster. Zij studeerde in 2007 met grote onder
scheiding af aan het department film van de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
van Gent. Haar drie kortfilms “Anémone” 
(2006), “Juliette” (2007) en “Venus vs. Me” 
(2010) werden gelauwerd op internationale 
filmfestivals. Hiernaast tekende Nathalie 
Teirlinck ook voor videoclips van onder meer 
Novastar, Lady Linn, Admiral Freebee en 
Amenra. Met de producties “Send All Your 
Horses” (2009), “Yesterday” (2011), “Staring 
Girl” (2012) en “Slumberland” (2015) zette ze 
haar eerste stappen in theater. “Staring Girl” 
en “Slumberland” werden beide genomineerd 
voor het Theaterfestival. “Slumberland” kreeg 
in 2015 de Music Theater Nowprijs in New 
York. Sinds 2012 werkt Nathalie Teirlinck ook 
als gastdocente aan de Gentse filmschool 
KASK. Teirlinck bracht in 2016 de langspeelfilm 
“Le Passé devant nous” uit met de Canadese 
Évelyne Brochu in de hoofdrol. Het scenario 
won de Eurimages Award op CineMart tijdens 
het Internationaal Filmfestival Rotterdam 2015 
en werd in september 2017 bekroond met 2 
Ensors (beste debuut en de “Industry award”).

De wereld van kinderen heeft me altijd erg gefascineerd, zowel 
in mijn film- als theaterwerk zijn ze een terugkerend ingrediënt. 
Ik hou van hun ongefilterde blik die er steevast in slaagt een 
verborgen waarheid te benoemen, de poëzie van hun magisch 
denken, de kunst van het verwonderen en hun ontembare 
verlangen naar ontdekken en leren. Net daarom zijn ze onze 
beste spiegels. Omdat ze ons op tijd en stond herinneren aan 
wat er echt toe doet, aan wat wezenlijk is.

Het inspireerde me tot het creëren van een jong personage 
dat met deze volstrekte onbevangenheid onze complexe 
realiteit inkomt. Een kind dat de wereld rondom ons observeert 
en benoemt maar hierdoor onoverkomelijk ook bevraagt. Eentje 
dat ons de eenvoudige verstandigheid laat zien die we tijdens 
het opgroeien lijken te gaan vergeten. Het maakt dit kind uniek 
en razend authentiek maar bijgevolg ook kwetsbaar. 
– Nathalie Teirlinck


