
Joris Jansen is een kleine jongen. Hij heeft grote dromen. Hij dagdroomt. Heel veel. Hij zit buiten 
bij de boom, kijkt naar de lucht en heeft véél grotere gedachten dan iemand zich ooit zou kunnen 
voorstellen bij zo'n kleine jongen. Hij draagt sokken met sterren erop. Die zijn de bron van zijn 
kracht. Hij doet de sokken aan en verandert op slag in 'Sterrenvoet Jansen'.

Sommige mensen zijn ongerust omdat hij zoveel dagdroomt. Daarvoor is echt geen reden! Waarom 
niet? Nou, neem vandaag, het is nog niet eens koffietijd en Sterrenvoet Jansen is al naar de maan 
geweest én heeft onderweg een kevertje gered.

JoJoris heeft thuis een aardbol en een serie wereldencyclopedieën. Hij fietst graag en is een goede 
vriend voorzijn twee vrienden, Theo en Sophie. Meestal eet hij al zijn groente op. Dit zorgt er 
allemaal voor dat hij een jongen is die goed in de wereld staat, met behulp van zijn sterrensokken, 
natuurlijk!

Hij heeft de volgende plannen voor de rest van de dag: Een hapje eten, buiten spelen misschien 
met vrienden-, iets groots bouwen, naar binnen gaan en iets van klei of bijenwas maken, middag-
eten, de kat aaien, de vissen voeren en zijn sterrensokken aandoen.

Sterrenvoet jansen heeft op de ruggen van haaien gereden, de hoogste bergen beklommen, een 
heel dorp voor een reus behoed, 104 van de 3.000 nog op de aarde levende tijgers gered van een 
verschrikkelijke boef, in één dag veertien emmers van de blauwste bosbessen geplukt voor in de 
hut, en momenteel probeert hij te voorkomen dat er in zijn school zoveel papieren handdoeken      
                                     worden gebruikt (maar dat is helemaal Joris, daar komen geen sterren 
                                        sokken aan te pas). Eens zat hij zo stil in het bos, prachtig te   
                                              neu                                              neuriën, dat alle elven en bosmen  sjes bij hem kwamen zitten; de  
                                              hele dag en nacht tot de zon opkwam en ieder weer naar huis   
                                                     was gegaan. Ze hielden allemaal van zijn sterrensokken.

                                                          Elke dag, na een avontuur, tekent, kleurt en schrijft   
                                                                Joris erover in zijn logboek. Hij heeft er al zo'n   
                                                                  beetje duizend. Ze staan in zijn kast en liggen   
                                                                    onder zijn bed. Als mama hem dan roept dat hij   
                                                                     moet komen eten, gaat hij gewoon door met   
                                                                        tekenen, kleuren en schrijven om het echt    
                                                                                                                                                    goed in zijn logboek te krijgen tot mama   
                                                                            opnieuw roept. Dan legt hij ze netjes op      
                                                                             volgorde weg voor de volgende dag wanneer  
                                                                            hij de nieuwe avonturen, die hij zeker zal   
                                                                             beleven, wil opschrijven.

                                                                         De meeste mensen denken dat Joris alleen   
                                                                           maar een dagdromer is. Als ze de waarheid   
                                                                           wisten, zouden ze héél ander denken! Joris   
                                                                          vindt het nog prima om Sterrenvoet jansen   
                                                                        voor hemzelf te houden, voorlopig wel...

 


