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De tekst volgen
met knipoog en melodie
Interview met Jannie van Dijken en Roel Ottow
Na een half uur vertraging met de trein, maar wel nagenietend van het mooie uitzicht tussen Amersfoort en
Nijkerk, arriveer ik via een idyllisch achtertuintje in de woonkamer van Jannie en Jos van Dijken.
Onder het genot van een kopje koffie hoor ik de eerste klanken van de CD, waar de dwarsfluit op prachtige
wijze de aller-, àller-, àllermooiste vogel haar verhaal laat vertellen.
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Navigatoractiviteiten
Stilteweekend voor mannen
10-12 oktober. Plaats:
Achelse Kluis, Valkenswaard.
Prijs 1 75,-. Info: Ed Haagsman, tel. 0348-411466
of via e-mail:
edhaags@worldonline.nl
Navigator-voetbalkamp
14-17 oktober. Leeftijd 12-14
jaar (jongens èn meisjes).
Prijs 1 100,- p.p.
Info: Jan Pieter van Hove,
tel. 071-5727251,
of via e-mail:
jp_van_hove@hotmail.com
en bij de Navigators:
tel. 0343-520104.

In die
titel van
dit prentenboek met CD
hoor je een
peuteruitspraak
terug en zo komen
we bij de doelgroep van
deze nieuwe uitgave, waarvoor Roel Ottow, inmiddels
ook bij dit gesprek aanwezig, de tekeningen heeft gemaakt.

als dat vorm krijgt dan overleg ik
daarover met een pedagoog, een logopedist en een neerlandicus. Die geven
hun commentaar en daar ga ik dan
weer mee verder.’

Jannie, Hoe ben je er toe gekomen om
je op peuters en hun ouders te richten?
’Jos en ik werken al 27 jaar met de
Navigators en vijf jaar geleden heb ik
als specialisme de ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar gekozen, omdat er
voor die leeftijd weinig is.’

Heb je altijd getekend?
’Volgens mij tekende ik al wandschilderingen in de baarmoeder. Ja, ik
teken al zolang ik mij dat kan herinneren, dat zit onlosmakelijk aan mij
verbonden. Ik teken naast dit soort
dingen ook voor allerlei bladen zoals
bijvoorbeeld de Consumentengids en
de Visie, maar voor kinderen tekenen
is het allerleukst.’

En je koos muziek als
uitgangspunt?
’Ja, beleving is enorm
belangrijk in deze
levensfase en muziek
is daar een goed
middel bij. Maar we
benaderen het kind
als geheel, dus naast muziek komen
beeld, taal, motoriek en sociale
omgang allemaal aan de orde.’
Kun je vertellen hoe zo’n boekje
ontstaat?
’Nou, er suddert al langer een idee en

God door de natuur kunnen leren
kennen.’

Hoe kwam jij ’in de picture’ Roel?
’Ik werd benaderd door Trix van
Renselaar, een vriendin van mijn
vrouw, die voor beide boekjes de
muziek van de liedjes heeft geschreven.’

Hoe ontwikkel je het idee voor een
tekening?
’In het begin is het woord en dan pas
de tekeningen,’ lacht Roel, ’ik volg dus
de tekst maar dan met een knipoog.’
Jannie vult aan:
’We praten ook
over de invulling,
het figuur op de
voorgrond is het
belangrijkste,
maar de achtergrond mag wel
uitdagend zijn.’
Het valt me op dat deze uitgave en
’Dag Zonnebloem’ allebei over de
natuur gaan?
’Dat klopt. De natuur is een prachtig
middel om de kinderen over God te
leren en het past bij hun werkelijkheid. In Romeinen zegt Paulus dat we

Kun je nog iets meer vertellen over de
CD en het prentenboek?
’Op de CD staan het verhaaltje en de
liedjes als één track, maar daarnaast
staan de liedjes er ook allemaal nog
apart op. In het prentenboek staat het
verhaaltje met de tekeningen van
Roel. Er is bladmuziek verkrijgbaar en
ook bijpassende spel en werkvormen.
’Dag aller-, àller-, àllermooiste vogel’
(prentenboek en CD) is vanaf deze
maand verkrijgbaar.’
Interview: Marieke Boersma-Lensen

Redactioneel
Elk jaar in september krijgt u een
folder over de Navigator-boeken.
Het najaar komt er aan en dus tijd
om boeken in te slaan! Dit jaar
hebben we van de Raster zelf een
boekenfolder gemaakt. Dit drukt
behoorlijk de kosten en de info
blijft hetzelfde. We wilden u echter
een bericht over de lintjes die onze
ere-leden Gert en Baukje
Doornenbal kregen, niet onthouden. Dat vindt u als extraatje op de
achterpagina. In 1 Timotheus 3:7
staat dat de leiders gunstig bekend
moeten zijn bij buitenstaanden. Zo
willen we de lintjes zien. En de eer
daarvoor aan God Zelf geven.
Aral Dijksman

