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Pimm van Hest, 'Het
Weerjongetje'
Als het Weerjongetje huilt, regent het

Vanaf de allereerste bladzijde blijkt duidelijk dat het Weerjongetje
– het naamloze hoofdpersonage van dit prentenboek – een
bijzondere band met de weergoden heeft: 'Was hij blij dan scheen
de zon, maar bij verdriet huilden ook de wolken.' Aanvankelijk
geniet het jongetje van z’n speciale status, maar al gauw wordt hij
geconfronteerd met opdringerige vragen van dorpsbewoners:
'"Kan iemand het Weerjongetje even aan het huilen maken?"
vroegen ze. "Mijn zonnebloemen kunnen namelijk wel een flinke
regenbui gebruiken.”' Als ook zijn ouders weinig begripvol
reageren, verlaat hij gedesillusioneerd zijn thuishaven, wat in een
eenzame queeste – en bijhorend winterweer – resulteert.
Vervolgens verschuift de focus naar een tweede jongetje, dat
omwille van z’n grote passie, schaatsen, oprecht blij is met de
aanhoudende koude. Geheel voorspelbaar vindt een gekunstelde
ontmoeting plaats mét problematische wending; als het
Weerjongetje opfleurt door de vriendschap, schijnt de zon,
waardoor het ijs smelt. De auteur schijnt dit zelf ook te beseffen,
want een echte oplossing voor deze heikele problematiek biedt
van Hest niet, wel een moraliserend einde dat thema’s als
zelfacceptatie en opkomen voor eigen belangen extra belicht.

Inhoudelijk weet het nieuwe prentenboek van Pimm van Hest niet
te overtuigen. De auteur komt niet verder dan een rechtlijnig, star
verhaaltje. Ook stilistisch hapert er één en ander; de eenvoudige
zinnetjes, vaak vol verkleinwoordjes, volgen elkaar inspiratieloos
op. Gevoelens en emoties worden voortdurend hinderlijk expliciet
gemaakt: 'Het Weerjongetje had zich nog nooit zo verdrietig en
alleen gevoeld.' en 'Het Weerjongetje werd steeds ongelukkiger en
eenzamer.' Tel daarbij missers als ‘de verlegen zon’ of ‘hij straalde
als een winterzonnetje’.

Opmerkelijk genoeg weet illustrator Kristof Devos de magere
inhoud tot rijkgeschakeerde prenten te verheffen. De illustraties
variëren van sobere, beklijvende beelden tot dynamische, zwierig
geschetste scènes. Via een sterke expressie weet Devos emoties
overtuigend te verbeelden, al mist een enkele prent aan subtiliteit
en herhaalt de illustrator zichzelf weleens. Devos blijft duidelijk op
zoek naar een geheel eigen stijl; ‘Het Weerjongetje’ getuigt van die
gestage evolutie en maakt nieuwsgierig naar nieuw werk. Omwille
van zoveel visuele verbeeldingskracht een extra ster; inhoudelijk
heeft ‘Het Weerjongetje’ weinig te bieden.
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De Best Vormgegeven Boeken: de
keuze van Diane Broeckhoven

De Best Vormgegeven Boeken:
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TXT

De Best Vormgegeven Boeken: de
keuze van Kristien Hemmerechts
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