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Vijf kleurrijke, gehoornde, baardige en harige jaks staren ons met grote ogen aan vanaf het omslag, 
op de voorgrond Ukkie die nog niet tot hun knieeën komt. Er is geen twijfel mogelijk over de 
achtergrond van haar naam. De kudde jaks woont in een ijzig gebied waar het stormt en sneeuwt, 
toch vinden ze daar nog wat te eten. De kleine Ukkie heeft scherpe hoefjes waarmee ze goed grip 
heeft op de steile, besneeuwde klippen en haar vacht is wollig en warm. Toch kan ze niet wachten tot 
ze niet meer klein is maar groot, ‘met horens als torens en hoeven als huizen’. Ze probeert van alles 
om groter te groeien, ook al stelt mama haar gerust dat dat vanzelf goed komt. Ukkie is bijna ten 
einde raad als dat allemaal niet werkt. Maar dan wordt er opeens een beroep op haar gedaan door 
de grote jaks. Pukkie zit boven op de klip en durft niet meer terug, Ukkie is de enige die hem kan 
redden. Zij is nog niet zo zwaar en haar hoefjes hebben meer grip. ’Dat lukt niet, dacht Ukkie. Ik ben 
veel te klein’.  Maar dan denkt ze zich groot en holt behendig omhoog langs de toppen tot het randje 
waar een angstige, heel kleine Pukkie zit. ‘Ik help je omlaag’, zegt Ukkie, ‘ik heb stevige hoeven, 
waarop ik uitstekend de berg af kan zoeven.’ En daar roetsjen ze naar beneden. Ukkie heeft Pukkie 
gered en wordt geknuffeld, omhelsd en gekust. Opeens vindt ze klein zijn niet meer erg. 
Dit bekende thema, groter willen zijn dan je bent, is met humor en binnen een boeiende context 
kleurrijk uitgewerkt. De kleine beweeglijke Ukkie vormt een mooi contrast met de apathische grote 
jaks. Haar ‘klein zijn’ zorgt voor grote daden en brengt haar in balans met zichzelf. Leuk om met 
kinderen te praten over groot en klein zijn en wat je moet doen om groter te worden. Of gaat dat 
vanzelf? De warme kleuren waarin de jaks getekend zijn vormen een mooi contrast met de ijzige 
wereld om hen heen. Een vrolijke kennismaking met een ander landschap in een prettig rijmende 
tekst. 
 
 
 
 

 


