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IJzerkop van Jean-Claude van Rijckeghem wint
De Kleine Cervantes

IJzerkop, een roman van de Gentse auteur Jean-Claude van Rijckeghem over een

meisje in het leger van Napoleon, wint de 23ste editie van de jeugdliteratuurprijs

De Kleine Cervantes. Het boek werd door een 90-tal jongeren als winnaar

aangeduid.
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De Kleine Cervantes, de jeugdliteratuurprijs van de Stad Gent, schotelt Gentse leerlingen uit de

eerste graad van het middelbaar onderwijs elk jaar een shortlist van vijf boeken voor. De

leerlingen gaan ermee aan de slag in creatieve workshops en debatten, om vervolgens een

winnaar te kiezen. Dit jaar gebeurde dat vanwege de coronamaatregelen volledig online.

De shortlist bestond deze keer uit 'De regen is warm' van Joke Benoot (Clavis), 'Alles wat licht

is' van Marleen Nelen (Querido), 'De zwendelprins', van Rima Orie (Moon), 'Eén is altijd gelijk

aan één' van Elke Sannen (Davidsfonds Infodok) en 'IJzerkop' van Jean-Claude van Rijckeghem

(Querido). Een 90-tal leerlingen koos uiteindelijk die laatste als winnaar. Het is een historische

jeugdroman over een meisje in het leger van Napoleon.

Met De Kleine Cervantes willen we niet alleen het leesplezier bevorderen in
een leeftijdsgroep waar het lezen dreigt af te nemen, maar de jongeren ook
stimuleren om kritisch na te denken en te debatteren over literatuur.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Over de winnaar

https://persruimte.stad.gent/images/391811
https://persruimte.stad.gent/images/391765


Gentenaar Jean-Claude van Rijckeghem is de oprichter van het productiehuis A Private View en

is scenarist, filmproducent en schrijver. Hij is coauteur van de historische jeugdromans

Jonkvrouw en Galgenmeid, die allebei De Kleine Cervantes en de Boekenleeuw wonnen. Hij is

(co)scenarist van films zoals Aanrijding in Moscou en Brasserie Romantiek en van

stripverhalen zoals Little England. Als aandenken voor zijn prijs ontving hij een unieke

tekening van illustrator Carll Cneut.

De Kleine Cervantes is een initiatief van de Stad Gent in samenwerking met bibliotheek De

Krook. De jury werd samengesteld uit leerlingen van het Sint-Barbaracollege, Sint-

Paulusinstituut, Don Bosco Zwijnaarde, Sint-Pietersinstituut, Middenschool III, Sint-

Lievenscollege, Edugo Oostakker en Sint-Gertrudis Wetteren.
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Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent

Vince Delhaye, Cultuur Gent, gsm 0472 49 00 39, e-mail vince.delhaye@stad.gent
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