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Benjamin is een verzamelaar. Hij verzamelt herinneringen aan alle fantastische dingen die hij heeft 
gezien en gedaan. En daar wordt hij blij van. Hij verzamelt kleine, heel gewone dingen zoals 
boterbloemen, veren en stenen in de vorm van een hart. Op een avond trekt  hij erop uit om het 
kersensirooprood van de zonsondergang in zijn potjes te vangen. Bij het strand ontmoet hij een 
meisje dat Julia heet. Hij geeft haar een potje dat de hele nacht door blijft gloeien als een herinnering 
aan die zonsondergang. Vanaf dat moment verzamelen Benjamin en Julia samen dingen die je 
moeilijk vast kunt pakken, zoals het geluid van de oceaan en de wind vlak voordat er sneeuw valt, het 
nieuwe van de lente. Het luk iedere keer om ze in een potje te krijgen. De wanden van Benjamins 
huis staan na een tijdje vol met zijn verzameling. Maar dan gaat Julia verhuizen naar een andere stad. 
Het is een verdrietig afscheid. Benjamins hart voelt als een lege pot. Op een avond heeft hij  een 
idee. Hij vangt een meteorietenregen die de hemel betovert in een potje en stuurt het naar Julia. 
Julia weet precies wat ze moet doen en stuurt  impressies van haar nieuwe woonplaats naar 
Benjamin. Wanneer Benjamin  weer op pad gaat om de gouden herfstblaadjes in een potje voor Julia 
te vangen is daar ineens een jongetje dat Max heet. Samen met zijn nieuwe vriend gaat hij verder 
verzamelen.  
 

Het boekomslag laat een bijzonder beeld zien. Het warme zonlicht valt door de bomen en maakt 

lange schaduwen. Door het tegenlicht lijken de schaduwen je tegemoet te komen en een speciale, 

rustige plek te creëren waar de hoofdpersonen van het boek onze aandacht krijgen. Het is mei, de 

bluebells bloeien uitbundig. Tussen de blauwe klokvormige bloemen zitten Benjamin en Julia, ze 

hebben allebei een potje met een bluebell er in. Op de schutbladen van het boek vinden we nog 

meer potjes, in allerlei soorten en maten met de meest uiteenlopende inhoud. De potjes en de 

inhoud zijn heel fijn getekend in toepasselijke kleuren. Het is een verzameling die niet alleen bij 

Benjamin, Julia en straks bij Max, maar ook bij de lezer veel eigen herinneringen oproept waarover je 

eindeloos kunt praten. Het verhaal over de vriendschap tussen Benjamin en Julia doorloopt de 

seizoenen, zoals je kunt zien aan de kleuren en elementen die daarbij horen. Paginagrote 

schitterende natuurbeelden en hoogtepunten in het verhaal zijn afgewisseld met kleinere 

afbeeldingen van de verzamelde elementen. Het is een romantische ode aan het plezier dat je kunt 

beleven door goed om je heen te kijken en door het delen van herinneringen. Een bron van inspiratie 

voor het aanleggen van eigen verzamelingen en herinneringen. 
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