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Wij maken kinderdromen waar

Persbericht 30 november 2012

Het eerste Nederlandstalige 4D-prentenboek met geur!

Net als de rest van het boekenvak moet een kinderboekenuitgeverij met haar tijd mee gaan. Ook 

voor prentenboeken worden de nieuwste snufjes ingezet om lezers ‘met hun neus in de boeken’ 

te krijgen. Zo verschijnt begin december 2012 bij Clavis het allereerste Nederlandstalige 4D-

prentenboek met geurpagina’s: Splinter en Zorro van Pimm van Hest.

In dit boek, waarin hond Splinter en knuffelhond Zorro door een wasbeurt hun vertrouwde geur 

kwijtraken, zijn échte geurtjes aangebracht op specifieke pagina’s. Het is voor het eerst dat in 

Nederland en Vlaanderen een prentenboek verschijnt met deze geurtechniek.

Het Verhaal

Na een lekkere boswandeling komen hondje Splinter en knuffel Zorro wel erg vuil thuis. Ze stinken 

zelfs een beetje. De wasmachine gaat meteen aan en het bad loopt vol. Als de twee hondjes weer 

opgedroogd zijn, wordt het al snel duidelijk: Splinter en Zorro zijn hun geur kwijt! Splinter is 

ontroostbaar. Moira is ook verdrietig, want haar knuffelhondje Zorro ruikt naar wasverzachter. Bah! 

Wat nu? Met Zorro op zijn rug gaat Splinter op geurspeurtocht! Maar het terugvinden van hun eigen 

geurtjes blijkt een stuk moeilijker dan hij dacht. Als Splinter de hoop eigenlijk al heeft opgegeven 

komt alles gelukkig toch nog ‘op z’n pootjes terecht’.

Auteur

Auteur Pimm van Hest (1975, Eindhoven): ‘Ik ben erg trots op deze bijzondere uitvoering. Het is 

duidelijk een boek geworden waar kinderen met plezier ‘hun neus in steken’. Ik moest erg lachen om 

de opmerking van een bevriende journaliste: “Gelukkig is De Poep- en Piesprinses niet in een 

geuruitvoering verschenen!”  Bij Clavis Uitgeverij verschenen eerder van zijn hand: het authentieke 

Rosita (2009) dat over adoptie gaat & het zeer succesvolle De Poep- en Piesprinses (2011).

Illustrator

De illustraties in Splinter en Zorro zijn het werk van Lonneke Leever. De illustratrice heeft een eigen, 

unieke stijl ontwikkeld waarbij ze haar volledig kartonnen personages en achtergronden in een 

kijkdoossetting plaatst. Hierdoor creëert zij een verrassende 3D-illusie. Samen met de geurbeleving, 

kun je bij Splinter en Zorro spreken van een ‘4D-prentenboek’.

Collega topillustratrice Noëlle Smit (Prentenboek van het Jaar 2011) over Splinter en Zorro:

“Een origineel verhaal met decorstukjes waar je zo in kunt stappen!”
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