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Omdat de uitnodiging voor een concert van De Kwakers laat aankomt moeten papa en Kees zich 
haasten om op tijd te komen. ‘Als we doorlopen halen we het nog net,’ zegt papa. Onderweg trekt 
alles de aandacht van Kees: een beestje dat ondersteboven kan lopen, waterpret in de plassen, een 
mooie krokodillentak, een regenboog. Ook al roept papa ‘opschieten Kees’, ‘kom mee Kees’, het 
schiet niet op. Gefascineerd staart Kees onder water naar de luchtbellen bij het oversteken van de 
sloot. Voordat Papa hem kan waarschuwen voor het gevaar wordt hij zelf opgehapt door de snoek 
die op de loer lag. Kees schrikt zich een hoedje maar heeft gelukkig zijn krokodillentak meegenomen 
en steekt die zonder aarzelen in de snoek. Met een grote boer vliegt papa de bek weer uit. Ze komen 
met de schrik vrij en haasten zich naar het concert. Daar aangekomen horen ze nog net de laatste 
klanken. ‘Sorry, papa,’ zegt Kees. Maar papa vindt Kees een held , zonder Kees was hij er niet meer 
geweest. Op weg naar huis heeft  papa alle aandacht voor alles wat ze tegenkomen, maar Kees hoort 
niks meer. Kees slaapt. 
De uitnodigende omslagtekening met vader en zoon kikker die in het licht van de maan met een 
stralend gezicht naar huis lopen maakt je nieuwsgierig naar hun belevenissen. De tocht naar het 
concert is voor Kees een ontdekkingsreis, er is zoveel zien. En wij reizen mee en zien Kees van alles 
ontdekken en op de tekeningen is voor iedereen nog veel meer te ontdekken. In de geweldige 
kikkerwoning hangen allerlei grappige tegeltjes aan de wand, op de piano staat muziek van The Frog 
Song, er is een gevulde boekenkast, in het aquarium zwemt een kikkervisje dat we later ook weer 
tegenkomen,  het is een echt kijkboek. Het bijna fatale avontuur met de snoek is een verassende 
climax die het verhaal een emotionele lading geeft. De tekengrapjes, de warmte en spanning van het 
verhaal, de actie van Kees bieden talloze gespreksmogelijkheden met peuters en kleuters.  
 
 
 
 


