
Stichting Geschiedenis

Kinder- en Jeugdliteratuur

‘t Is op het oogenblik een saaie pan op school, en ’t duurt nog 
drie-en-zestig dagen voor het kerstvacantie is. Maar weet je wat 
moppig is? We gaan een club oprichten van de leukste meisjes 
van de klas. (….) Onze club heet de Jopopinoloukicoclub. ’t 
Heeft wel iets van kli-kla-kloriklontje hè? Maar ’t zijn de begin-
letters van onze namen. We wisten niets anders. Dààg!
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Zijn Joop ter Heul, Setske de Haan 
en Cissy van Marxveldt dezelfde 
persoon?  
Een heel gedegen biografie

De naam Setske de Haan zal niet veel mensen iets 
zeggen. Dus waarom een biografie over haar. Maar 
als je dan zegt dat zij onder de naam Cissy van Mar-
xveldt meisjesboeken en (minder bekend) boeken 
voor volwassenen schreef, zal menig lezer direct 
meer over haar willen weten. Want wie heeft De 
HBS-tijd van Joop ter Heul niet gelezen, of een Zo-
merzotheid. Of de toneelbewerkingen ervan gezien 
(waarover Van Marxveldt overigens niet zo tevreden 
was). Cissy van Marxveld mag zeker de belangrijkste 
schrijfster van meisjesboeken genoemd worden, 
boeken die voor veel latere auteurs in dit genre een 
voorbeeld zijn geweest.

Setske wordt Cissy

Setske de Haan wordt op 24 november 1889 in 
het Friese Oranjewoud geboren als enig kind van 
bovenmeester Ynze de Haan en Froukje de Groot. 
Ze gaat naar de HBS, maar maakt die niet af en op 
18-jarige leeftijd (1908) vertrekt zij naar Engeland, 
met de bedoeling als ‘gezelschapsdame’ daar te 
gaan werken, maar al snel blijkt dat de doktersfami-
lie Ellis andere plannen met haar heeft en wordt zij 
min of meer de oppas van hun tamelijk recalcitrante 
en verwende dochtertje. Na enkele vreselijke maan-
den mag zij naar een kostschool waar ze opgeleid 
wordt tot een soort hulponderwijzer en waar zij met 
vriendinnen een heerlijke tijd heeft. Ze wordt vaak 
Céline genoemd, een soort verbastering van Setske 
in het Engels. En ze vindt dat die voornaam eigen-
lijk beter bij haar past.

De periode bij de familie Ellis vindt Setske vreselijk 
en haar bevindingen beschrijft ze 23 jaar later (1931) 
in haar jeugdroman Puck van Holten. Puck staat in 
dit boek voor Setske en Mrs. Alice Cunningham 
duidelijk voor Mrs. Ellis. Haar tijd op de kostschool 
is zeker de belangrijkste bron geweest voor De HBS-
tijd van Joop ter Heul. 
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Als Setske weer terug is in Oranjewoud wil haar 
vader dat zij de MO-Engels acte gaat behalen, maar 
Setske ziet dat niet zitten en gaat de journalistiek 
in en wordt leerling-verslaggeefster bij de Dragtster 
Courant. Na een half jaar wordt ze al ontslagen 
omdat ze ‘te veel fantasie’ had. In 1910 verhuist ze 
naar Amsterdam, haalt daar haar diploma stenogra-
fie en typen en vindt werk bij handelskantoor Wolff. 
Vanaf 1915 publiceerde ze in Panorama en wel 
onder verschillende namen. In 1917 komt dan haar 
droom uit, haar eerste boek verschijnt met als titel 
Game and set! Het boek wordt later herdrukt onder 
de titel Vriendinnen (1923) en nog later als Op eigen 
benen (1950). Een jaar later verschijnt een boek voor 
volwassenen, Het hoogfatsoen van Herr Feuer, over 
haar Amsterdamse tijd op kantoor met haar Duitse 
baas (voor dit boek gebruikt zij het pseudoniem 
Betty Bierema).

En dan volgt in 1919 haar meest bekende boek. De 
HBS-tijd van Joop ter Heul. Er volgen dan nog veel 
boeken, die zonder uitzondering bij verschijnen 
allemaal door een groot publiek met veel enthousi-
asme onthaald zijn. 

Geen eenvoudig leven

In 1916 trouwt Setske met Leo Beek. Uit het huwe-
lijk worden twee zoons geboren. De inkomsten uit 
de boeken zien er in het begin goed uit. Cissy houdt 
een levensstijl aan die meer past bij een hoger soci-
aal milieu dan waaruit zij komt, maar krijgt later in 
haar leven met geldproblemen te maken. Er wordt 
vaak verhuisd, eerst naar grotere huizen en later 
naar heel bescheiden onderkomens. Op haar 37ste 
krijgt ze een beroerte, waardoor ze aan één kant 
van haar lichaam verlamd raakt. Zij probeert dit te 
verbergen en op foto’s staat zij altijd zo dat die arm 
niet te zien is. 

Haar man Leo is militair en krijgt later een baan 
bij de Bijenkorf. In interviews wordt zijn baan als 
veel belangrijker omschreven dan hij eigenlijk is. 
In de Tweede Wereldoorlog zit Leo in het verzet 
(ofschoon hierover niet echt veel bewijsmateriaal be-
staat). Hij wordt opgepakt in 1944 en in de duinen 
van Overveen geëxecuteerd. In 1946 verschijnt Ook 
zij maakte het mee, een ingetogen verhaal over een 

meisje in het verzet, kort daarop gevolgd door De 
dochter van Joop ter Heul, een boek dat het bij lange 
na niet meer haalt bij de eerste boeken over Joop ter 
Heul. Cissy kan het niet meer opbrengen om vro-
lijke boeken te schrijven. Op 31 oktober 1948 sterft 
zij, slechts 58 jaren oud.

Bakvischromans

De meisjesboeken van Cissy van Marxveldt zijn 
enorm veel herdrukt. Vooral de boeken over Joop ter 
Heul waren bestsellers en kenden een populariteit, 
en dus herdrukken, die weinig boeken krijgen. In 
haar dagboek schrijft Anne Frank (16 oktober 1942): 
‘Ik zal haar boeken beslist ook aan mijn kinderen 
laten lezen’. En de keuze voor de dagboekvorm met 
brieven aan ‘Lieve Kitty’ lijkt geïnspireerd te zijn 
door De HBS-tijd van Joop ter Heul. In De nagelaten 
geschriften van Etty Hillesum 1941-1943 schrijft 
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Hillesum op 8 augustus 1943 als zij in Westerbork 
zit: ‘Wij hebben 3 boeken in ons huisje: ‘Kwikzilver’ 
van Cissy v. Marxveldt, […]. Om Cissy v. Marxveldt 
wordt bijna gevochten.’

Ondanks dat de pers niet echt altijd heel lovend over 
de boeken van Cissy van Marxveldt was, en later in 
artikelen over meisjesboeken Van Marxveldt steeds 
wel als belangrijke representant van het genre meis-
jesboeken wordt genoemd, meestal direct gevolgd 
voor kritiek op het literaire karakter ervan, heeft dit 
nooit invloed gehad op haar populariteit. De Joop 
ter Heul boeken zijn vaak herdrukt en dat geldt ook 
voor andere boeken, zoals Een zomerzotheid of de 
boeken rondom Marijke. Steeds weer met andere il-
lustratoren, zoals Ies van Mens en Hans Borrebach. 

Problemen bij een biografie. 

De biografe Monica Soeting heeft het niet eenvou-
dig gehad en dat wordt in allerlei tussenzinnetjes 
ook steeds aangegeven. Er zijn weinig primaire 
bronnen van Cissy van Marxveldt bewaard gebleven, 
behalve het dagboek uit de korte periode in Enge-
land en een enkele kaart of brief. Van Marxveldt zelf 
bewaarde amper iets en het was ook goed zoeken 
naar brieven en dergelijke bij vrienden van haar. 
Ook is het aantal interviews dat zij gaf in haar leven 
heel beperkt en was de informatie die zij daarin 
gaf niet erg betrouwbaar. Cissy van Marxveldt 
maakte haar leven in interviews veel mooier dan 
het eigenlijk was en dat wordt naarmate zij ouder 
wordt steeds erger. Dat geldt nog veel meer voor de 
biografische schetsen die Van Marxveldt over haar-
zelf schreef. Voor een biograaf dus niet de meest 
betrouwbare bronnen. Alles moest, en dat heeft Mo-
nica Soeting heel gedegen gedaan, gecheckt worden 
met andere bronnen, voor zover die bestonden. 

Door het ontbreken van veel materiaal heeft Soe-
ting zich ook veelvuldig laten leiden door de boeken 
die Van Marxveldt heeft geschreven. In die boeken, 
zo interpreteert Soeting, is Van Marxveldt zelf 
heel vaak herkenbaar. En veel belevenissen lijken 
gebaseerd op het leven van de auteur. Soms inter-
preteert Soeting toch wel iets te veel, waarbij je je 
afvraagt of fictie en leven van de auteur werkelijk zo 
netjes op elkaar passen. Ook trekt zij soms te snel 

een conclusie over de ontvangst van het werk van 
Van Marxveldt, omdat dit gebaseerd is op slechts 
een heel bescheiden corpus aan, vaak anonieme, 
recensies, waarbij sommige recensies eerder een 
inhoudsbeschrijving van het boek zijn, dan een 
echte recensie. 

Setske, Cissy, Joop ….

Soeting geeft een gedegen, heel prettig leesbaar 
beeld van de schrijfster en vrouw/moeder Cissy 
van Marxveldt. Over Setske, Cissy, Joop en al die 
boekpersonages die eigenlijk een deel van Setske 
zijn. Een vorm van wat zij autobiografictie noemt (in 
navolging van de Britse Letterkundige Max Saun-
ders).

En meer dan dat heeft Soeting gedaan, zij beschrijft 
de periode in de jeugdliteratuur waarin de meis-
jesboeken als genre in Nederland steeds bekender 
wordt. De maatschappelijke omstandigheden 
waaronder die boeken ontstonden, en dus impliciet 
daarmee het leven van de schrijfster, wordt uitge-
breid, misschien soms te uitgebreid, beschreven. 
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De relatie met Emmy Belinfante, een collega-schrijf-
ster, komt heel goed uit de verf. De meisjesboeken 
van Cissy van Marxveldt worden ook nu nog steeds 
gelezen, ook al zijn ze uit het begin van de twin-
tigste eeuw. Gedateerd in taal soms, maar niet in 
humor en beeld van ondeugende meisjes en opstan-
dige jongedames. Haar werk voor volwassenen is 
totaal vergeten en nog slechts antiquarisch verkrijg-
baar. Maar die meisjesboeken, die zullen nog enkele 
generaties meegaan, uit nostalgie of omdat Van 
Marxveldt toch ook wel over thema’s heeft geschre-
ven die van alle tijden zijn.

Cissy van Marxveldt. Een biografie. Monica Soeting 
Uitg. Atlas Contact 34,99 euro

Toin Duijx

Lief Dagboek, beste Kameraad 
Het dagboek van Cissy van Marxveldt

Wie dankzij de vele citaten in de biografie van 
Monica Soeting over Cissy van Marxveldt uit het 
dagboek van Setske de Haan het hele dagboek over 
haar tijd in Engeland wil lezen kan terecht in een 
mooi vormgegeven uitgave van de kleine uitgeverij 
Schaep14. In Lief dagboek, beste kameraad wordt na 
een korte inleiding van Monica Soeting het dag-
boek integraal weergegeven. Het dagboek begint 
op maandag 17 augustus en eindigt op woensdag 
16 december 1908. ‘Mijn lief dagboek, ge zult mijn 
trouwe kameraad worden hier in den vreemde. U 
zal ik alles toevertrouwen.’

Deze tijdsspanne omvat twee belangrijke periodes 
in het leven van Setske. Haar tijd als ‘gezelschaps-
dame’ (tenminste dat dacht Setske, maar ze bleek 
eerder een kinderoppas te zijn, voor ‘het kleine 
mormel’) bij Mrs. Ellis, de vrouw van een arts en de 
tijd die zij doorbracht op Oldfield Lodge School for 
Girls, een meisjeskostschool om opgeleid te wor-
den tot een soort hulponderwijzeres. De ervaringen 
hier opgedaan zijn in veel van haar meisjesboeken 
verwerkt. 

Setske vervalt, vooral in het eerste deel, veel in 
herhalingen. ‘’t begint vervelend te worden, hè 
kameraad, altijd hetzelfde?’, schrijft ze zelf en dat 
klopt eerlijk gezegd ook. Opvallend is het verschil in 
schrijfstijl in beide periodes en vooral de plaats die 
de natuur speelt in de beschrijvingen. Donker weer, 
uitgebreid beschreven, in de eerste periode en zo-
mers weer in de tweede als Setske met plezier op de 
kostschool zit. Maar in het dagboek is de schrijfster 
Cissy van Marxveldt al heel duidelijk herkenbaar.

Lief dagboek, beste kameraad. Cissy van Marxveldt in 
Engeland. Bezorgd en ingeleid door Monica Soeting. 
Uitg. Schaep14. 15,00 euro

Toin Duijx
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De oude kinderboeken van Rijn-
brink Overijssel

In 1948 werd in Overijssel, als eerste in het land, 
een Plattelandsbibliotheek opgericht om provincie 
breed in de gemeenten buiten de steden het open-
bare bibliotheekwerk op een volwaardige wijze tot 
ontwikkeling te brengen. In die tijd was de rich-
tingenstrijd nog volop aanwezig en meteen na de 
oprichting werd in Twente een KCVL-Plattelands-
bibliotheek opgericht. De Plattelandsbibliotheek 
Overijssel werd Provinciale Bibliotheek Centrale 
West-Overijssel en na de fusie met ‘Oost’ op 1 janu-
ari 1989, de Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD). 
Na de fusie met Biblioservice Gelderland in 2010 is 
het nu Rijnbrink. 

De Plattelandsbibliotheek was in de beginjaren 
vooral druk met het oprichten van openbare biblio-
theken; het vinden van uitleenruimtes, de opbouw 
van collecties en de spreiding van deskundigheid. 
Bibliothecarissen waren in dienst van de centrale 
en werden gedetacheerd in de lokale bibliotheken. 
Vaste collecties werden aangevuld met reizende col-
lecties, zodat er ook voldoende aanbod was voor de 
lezers van minder gangbare literatuur. 

Vanaf de oprichting is in Overijssel met een centrale 
catalogus gewerkt. Daarin werd bijgehouden welke 
boeken in welke bibliotheken aanwezig waren. Het 
onderlinge leenverkeer is altijd gratis geweest en de 
centrale had een belangrijke rol in het doorspelen 
van de aanvragen en het transporteren van de boe-
ken van en naar de bibliotheken.

Voor de jeugd was het een ongekende luxe uit 
zoveel boeken te kunnen kiezen. Er was nog geen 
televisie en er werd veel gelezen. Vooral in de begin-
jaren was het een kunst om voldoende titels aan te 
kunnen schaffen om aan de subsidievoorwaarden te 
voldoen. Er moest regelmatig ook bij tweedehands 
boekwinkels worden gekocht omdat het nieuwe 
titelaanbod te gering was. Gelukkig was de kwali-
teit van het papier van de boeken zodanig dat ze 
vrij lang meegingen. Er werd gerepareerd, geplakt, 
opnieuw ingebonden en gefilmuluxed tot de boeken 
vies en tot op de draad versleten waren en naar het 
oud papier gingen. Eind jaren zeventig werd het 

titelaanbod breder en werden boeken eerder afge-
schreven om de collecties aantrekkelijker te maken. 
Titels verdwenen uit de collecties omdat ze overal 
in eenzelfde ritme werden afgeschreven en uitge-
vers richtten zich vooral op nieuwe titels. Opeens 
ontbraken er vertrouwde titels en kwamen er gaten 
in de collecties. De stedelijke bibliotheken, die van 
oudsher een bewaarfunctie van belangrijke titels 
hadden opgepakt, stootten die collecties af omdat de 
ruimte daarvoor ‘te duur’ werd.

De OBD zag het als haar taak in deze leemte te 
voorzien en besloot een ‘achtergrondcollectie jeugd-
boeken’ op te bouwen.

Naast het regelen van het onderling leenverkeer 
werd er veel gewerkt met wisselcollecties voor scho-
len en leesbevorderingsactiviteiten. Voor de boeken 
uit deze collecties werden afgeschreven, werd eerst 
gekeken naar wat interessant genoeg was om te be-
waren. Daarbij werd vooral gelet op de belangrijke 
Nederlandse schrijvers, vertaalde titels die veel aan-
dacht kregen vanwege hun kwaliteit of behandeling 
van onderwerp of thema en schrijvers die invloed 
hadden op de veranderingen in de jeugdliteratuur. 
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Ook werd gelet op het tegenovergestelde; niet alleen 
wat nieuw en beeldbepalend was, maar ook wat aan 
het verdwijnen was; schrijvers die overal werden 
afgeschreven omdat de vraag terug liep, zoals Cissy 
van Marxveldt, Sanne van Havelte, Max de Lange-
Praamsma.

Door de geautomatiseerde Centrale Catalogus was 
het voor bibliotheken in Overijssel heel eenvoudig 
boeken uit elkaars collecties te lenen. Toen daarbij 
te veel populaire jeugdboeken uit andere bibliothe-
ken werden geleend en grotere bibliotheken daar-
over geïrriteerd raakten, werd voor de achtergrond-
collectie meer in de breedte aangeschaft en werden 
boeken eerder uit de collecties overgeheveld naar 
de achtergrondcollectie. Ook werd er goed gelet op 
jeugdboeken die in leesmethodes genoemd werden, 
zodat onderwijzers die titels konden aanvragen 
als ze lokaal al waren afgeschreven. Omdat er in 
Overijssel enkele gemeenten zijn met een over-
wegend orthodox-christelijke bevolking en we ook 
daar openbare bibliotheken belangrijk vinden, werd 
enige tijd gericht voor deze doelgroep aangeschaft. 
Na enkele jaren bleek dat vooral winkeldochters op 
te leveren. De titels werden in de achtergrondcol-
lectie opgenomen, zodat ze wel beschikbaar bleven 
voor het aanvraagverkeer.

De OBD heeft een belangrijke ‘Overijssel Collec-
tie’. Op een gegeven moment realiseerde men zich 
dat het vreemd was dat daarin geen jeugdboeken 
werden opgenomen. Afgesproken is toen dat die 
in de jeugd-achtergrondcollectie zouden blijven 
en door een sticker herkenbaar zijn. De collectie is 
opgebouwd zonder eigen budget; opletten waar uit 
andere collecties titels overgeheveld konden worden 
bepaalden de omvang en samenstelling, met actief 
en attent handelen van de jeugdbibliothecaris. Wat 
de bewaarfunctie betreft werd ook rekening gehou-
den met andere collecties in de regio; Callenbach 
wordt in Nijkerk verzameld, het complete uitgevers-
fonds van Kok is geschonken aan het Gemeente 
archief Kampen en StOK in Deventer heeft heel veel 
Kluitman uitgaven en is opgenomen in het Overijs-
sels leenverkeer.

Door de historische situatie (opgericht in 1948 en 
totale slijtage in de beginperiode) waren er geen 
boeken van voor de zeventiger jaren in de collectie 
aanwezig. Dankzij de landelijke samenwerking, 

waarbij bibliotheken met een bewaarcollectie oude 
kinderboeken hun schenkingen van overtollige 
titels naar een centraal punt sturen, staan er nu ook 
oudere boeken in de collectie. Er worden lijsten ge-
maakt van het aanbod oude kinderboeken, zodat alle 
deelnemende bibliotheken kunnen kiezen wat in 
hun collectie past. Ter compensatie van al dat werk 
mag de bibliotheek die dit op zich neemt als eerste 
kiezen wat in de eigen collectie past. Uitgangspunt 
daarbij is dat wanneer de titel relevant is voor KB, 
Meermanno, Tresoar of andere gespecialiseerde 
bibliotheek, die bibliotheek voor gaat.

Omdat de OBD dit werk jarenlang heeft uitgevoerd, 
zijn er nu ook voorbeelden van oudere stromingen 
en schrijvers in de collectie en is vooral het percen-
tage ‘Overijssel boeken’ sterk toegenomen.

De vraag is hoe lang de zogenaamde depot-collectie 
kan blijven bestaan bij Rijnbrink. Op het moment 
worden er nog regelmatig titels uit aangevraagd.

Cees Bartels-Martens en Bertine Grevinga

Heel Nederland lijkt uit Overijssel 
te komen

Gees Bartels vroeg zich af waarom er in over-
zichtswerken zo weinig schrijvers, illustratoren 
en uitgevers uit Overijssel voorkomen. Zij ging op 
zoek naar deze mensen en ze vond er enorm veel, 
want de criteria die gehanteerd worden zijn erg 
breed. Je kunt er geboren zijn, of gewoond hebben, 
of uitgegeven zijn door een uitgever die gevestigd 
is in Overijssel, of over specifieke onderwerpen 
schrijven/illustreren die te maken hebben met de 
provincie. In een fraai uitgevoerde, rijk geïllus-
treerde publicatie verzamelde Gees Bartels alles 
over de jeugdliteratuur van Overijssel, gebaseerd 
op jarenlang onderzoek. In het voorwoord vermeldt 
de auteur dat er met dit materiaal ook een website 
is opgezet. Jammer genoeg kan de lezer die niet 
oproepen, omdat de naam van de site niet wordt 
vermeld.
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Wie zijn de auteurs naar wie Gees Bartels op zoek is 
gegaan? Het eerste hoofdstuk is een soort compen-
dium dat loopt van Klaas van Assen tot en met Peter 
de Zwaan. Met dit op alfabet gerangschikte deel 
doet ze de titel van het boek, ‘ABC daar begint het 
mee’ eer aan! Bekende auteurs als Evert Hartman, 
Leonie Kooiker, Johannes van Vloten en Willem 
Wilmink staan er naast minder bekende namen. Ie-
dere auteur krijgt een of meerdere illustraties mee, 
meest van boekomslagen. Een enkele keer is de 
functie van de illustratie niet duidelijk, zoals de foto 
van het uitzicht vanaf de Kuiperberg (p. 31). Ook 
de geschiedenis van de kinderliteratuur krijgt een 
plekje in het boek. Heel interessant is het hoofdstuk 
over de ‘jeugdliteratuur in streektaal’ omdat dit boe-
ken zijn die in vakboeken vaak onderbelicht blijven. 

De opbouw van het boek is niet altijd even helder. 
Zo komen er na het eerste hoofdstuk met korte 
beschrijvingen van auteurs en hun werk opnieuw 
diverse auteurs aan de orde in de drie hoofdstukken 
over jeugdliteratuur vanaf het eind van de negen-
tiende eeuw tot en met het jaar 2010. Soms wordt 
gekozen voor een chronologische opzet, maar an-
dere hoofdstukken beschrijven genres, boeksoorten, 
of producenten van boeken (illustratoren, uitgevers). 

Het overzicht van bijzondere collecties kan een 
mooie hulpbron zijn voor lezers die op zoek willen 
naar de boeken om die zelf in te zien. Het over-
zichtelijke register en een uitgebreide literatuurlijst 

maken het boek extra toegankelijk en bieden de 
lezer de kans om zich verder te oriënteren. Ondanks 
een paar kritische puntjes geeft het boek een mooi 
overzicht van wat er aan jeugdliteratuur gerelateerd 
aan Overijssel is verschenen.

Gees Bartels-Martens, ABC daar begint het mee: 
Jeugdliteratuur van Overijssel. Uitg. Stichting Literaire 
Wandelingen Overijssel. 29,95. euro (te bestellen bij 
gees.bartels@home.nl).

Jant van der Weg-Laverman

Juryrapport  
Hieronymus van Alphenprijs 2017

Geachte toehoorders, de geschiedenis van de Hiero-
nymus van Alphenprijs laat zien dat de verdiensten 
van de laureaten nimmer beperkt blijven tot slechts 
één van de pijlers van deze prijs; beheer, voor-
lichting, onderzoek en publicaties betreffende de 
geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. Ook 
dit jaar hebben wij de eer een veelzijdig winnaar 
bekend te maken, iemand die aan de wieg stond van 
het jeugdliteraire onderzoek in Nederland, maar 
zich nooit heeft beperkt tot het wetenschappelijke 
en vrijwel alle gebieden van het jeugdliteraire veld 
bestrijkt. De winnaar van dit jaar was al meer dan 
een kwart eeuw actief in de kinder- en jeugdlitera-
tuur toen deze prijs tot stand kwam en is dat nog 
steeds. De winnaar is een veelzijdig jeugdliterair 
onderzoeker, docent, biograaf, essayist, auteur, 
redactielid, initiatiefnemer van vele jeugdliteraire 
hoogtepunten en piketpalen, recensent, adviseur, 
vertaler, redacteur, jurylid, kortom een ambassadeur 
van de kinder- en jeugdliteratuur. 

Zij, want de winnaar is eigenlijk een winnares, start-
te haar jeugdliteraire carrière in 1974 met een scrip-
tie die goed genoeg was om uitgegeven te worden, 
liet zich in de jaren die volgden internationaal scho-
len en begon tegelijkertijd over kinder- en jeugdboe-
ken te publiceren in kranten en tijdschriften. Haar 
kennis en kundig oordeel werden gauw herkend 
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en zij nam zitting in verschillende jury’s, commis-
sies, besturen en werkgroepen, werd redacteur bij 
verschillende tijdschriften over jeugdliteratuur en 
nam als bevlogen neerlandica in 1988 het initiatief 
voor de Woutertje Pieterseprijs, de prijs die nog 
altijd toonaangevend is voor de literaire beoordeling 
van het Nederlandse kinderboek. Artikelen werden 
boeken, aanvankelijk vooral over jeugdliteratuur. 
Overtuigd van het belang van wetenschappelijke 
aandacht voor de Nederlandstalige jeugdliteratuur 
was zij eveneens een van de oprichters van het nog 
altijd enige Nederlandse wetenschappelijke tijd-
schrift over jeugdliteratuur, Literatuur zonder leeftijd, 
waarvan zij ook een aantal jaren hoofdredacteur is 
geweest. In die hoedanigheid heeft zij vele begin-
nende en ervaren jeugdliteratuurwetenschappers 
gevormd, evenals via de nascholingscursus die zij 
ontwikkelde voor professionals. Met haar bevlogen-
heid, haar betrokkenheid en haar gevoel voor litera-
tuur en taal heeft zij menigeen voor de jeugdlitera-
tuur gewonnen.

En haar werk is nooit alleen over jeugdliteratuur ge-
gaan, zij stond ook altijd heel dicht bij de productie 
van jeugdliteratuur zelf. Zij geeft schrijfcursussen, 
adviseert over kinderboeken en al jaren coacht zij 
ook kinderboekenschrijvers, zeker niet de minsten. 
Zonder haar was het werk van bijvoorbeeld Benny 
Lindelauf, Simon van der Geest en Tjibbe Veld-
kamp minder goed geweest, of misschien was het er 
wel helemaal niet geweest.

De winnares van dit jaar was bovendien een van 
de eerste biografen van Nederlandse kinderboe-
kenschrijvers. In 1990 verscheen de biografie 
van An Rutgers van der Loeff, gevolgd door onder 
meer biografieën van Annie M.G. Schmidt, Max 
Velthuijs, Dick Bruna en Han G. Hoekstra die 
allemaal zeer goed werden ontvangen. Bij al haar 
werk - in de artikelen, de boeken, de cursussen, de 
lezingen - hanteert zij een toegankelijke aanpak 
en een enthousiasmerende stijl en richt ze zich 
steeds succesvol op een breed publiek. Want wie 
de jeugdliteratuur zo in haar hart heeft gesloten wil 
haar niemand onthouden. Zij publiceerde te veel 
om op te noemen, maar een paar boeken lichten wij 
er nog uit. Zo kwam in 2010 het rijk geïllustreerde 
boek over de klassieke reeks de Gouden boekjes uit 
en in 2014 haar eerste boek bij haar eigen uitgeverij, 
een boek vol herinneringen aan andere klassiekers, 

met misschien wel de mooiste titel die een boek 
over jeugdliteratuur ooit kreeg: Trage post voor Anna 
Johanna. ‘Wat vooraf ging wordt altijd achteraf 
beschreven’, staat in het voorwoord dat eigenlijk 
een nawoord is. En zo is het ook met bekroningen. 
Wat vooraf ging wordt altijd achteraf bekroond. 
Maar zoals het voorwoord in haar boek eigenlijk een 
nawoord was, zo hopen wij dat de Hieronymus van 
Alphenprijs niet slechts een bekroning achteraf is 
van haar vele verdiensten voor de kinder- en jeugdli-
teratuur, maar ook een beetje een voorwoord bij wat 
er allemaal nog gaat komen. Want wij hopen nog 
veel moois van haar hand te mogen lezen, horen en 
meemaken.

Met veel genoegen maken wij dan ook de winnaar 
van de Hieronymus van Alphenprijs 2017 bekend. 
Het is, u heeft het inmiddels allemaal allang begre-
pen, Joke Linders. 

Helma van Lierop, Janneke van der Veer en Sanne 
Parlevliet (jury)

Joke Linders, een duizendpoot

De Hieronymus van Alphenprijs 2017 gaat naar 
Joke Linders. Elders in dit nummer geeft de jury 
aan waarom zij van mening is dat Joke Linders deze 
prijs hoort te krijgen. En op de voorjaarsstudiedag 
op 22 april in de Openbare Bibliotheek in Den Haag 
werd zij onder grote belangstelling heel terecht in 
het zonnetje gezet.

Toen onze stichting nog een werkgroep was van het 
Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur, was 
Joke al actief in de werkgroep en een graag geziene 
gast, als luisteraar, maar zeker ook als spreker. Toen 
de werkgroep een zelfstandige stichting werd, was 
Joke nog bestuurslid van het platform en was zij, 
met de rest van het bestuur, van mening dat de 
nieuwe stichting een ‘bruidschat’ mee moest krij-
gen, een startkapitaal om de stichting op te richten 
en tot bloei te brengen. En de stichting is daarin 
glansrijk geslaagd.
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Wie zich bezighoudt met de geschiedenis van de 
kinder- en jeugdliteratuur komt haar naam steeds 
weer tegen. Vanaf de dag dat ik me ruim dertig jaar 
geleden ging bezighouden met de kinder- en jeugd-
literatuur, heb ik heel vaak met haar samengewerkt 
voor boeken, projecten en cursussen. En natuurlijk 
voor het tijdschrift Literatuur zonder leeftijd.

Wat een goede herinneringen heb ik aan de vele 
bijeenkomsten in Haarlem waarin we aan de 
samenstelling van het boek Liedjes met een hoepeltje 
erom werkten. Zelfs bij de Chinees waar we na een 
middag hard werken wel eens gingen eten, zaten 
die liedjes nog steeds in ons hoofd en keek men ons 
wel eens verbaasd aan als we weer allerlei versies 
van liedjes zaten te zingen.

Lievelingsboeken

Maar waar komt die interesse (en liefde) voor de 
kinder- en jeugdliteratuur toch vandaan bij Joke 
Linders. En hoe is zij zo enthousiast de spil in de 
wereld van het kinderboek gebleven. Wat waren de 
meest geliefde kinderboeken uit haar jeugd en waar-

om? ‘Mariska de circusprinses en De gouden Lotus van 
Sandor Kis, boeken waarvoor ik me nu schaam om-
dat ze zo belerend zijn, maar die mij als negenjarige 
zo hevig ontroerden, me meesleepten en mij dus tot 
lezer hebben gemaakt. Net als Alleen op de Wereld 
van Hector Malot. Je moet eerst ontdekken dat boe-
ken iets met je doen, iets voor je kunnen betekenen 
voor je een lezer kunt worden. Gelukkig kan dat nu 
ook met betere boeken dan die van Sandor Kis.’

Jeugdliteraire kritiek

Joke Linders was één van de studenten uit de 
zeventiger jaren die in wat toen nog gewoon een 
doctoraalscriptie heette een onderwerp uit de wereld 
van het kinderboek koos. Ze deed een gedegen 
onderzoek naar de recensiepraktijk/theorie van 
kinder- en jeugdliteratuur (gepubliceerd in de serie 
‘Buiten  het boekje’ van het toen nog bestaande 
‘Boek en Jeugd’ van het NBLC). Na haar studie heeft 
Joke jarenlang ervaring opgedaan in het recenseren 
van kinder- en jeugdboeken voor de krant, maar 
ook voor het tijdschrift En nu over jeugdliteratuur. 
Hoe kijkt zij met deze theorie en ervaring vandaag 
de dag naar de praktijk van het recenseren van 
kinder- en jeugdliteratuur in de kranten. Gaat het 
echt slechter met de serieuze jeugdliteraire kri-
tiek tegenwoordig, in verhouding tot de tijd waarin 
zij zelf nog recenseerde?‘Inderdaad. De kritiek op 
jeugdliteratuur is kwantitatief wel heel erg achter-
uit gegaan. Bijna alle kranten hadden in de jaren 
tachtig een wekelijkse rubriek van een aantal goed 
gekwalificeerde recensenten naast natuurlijk een 
heleboel inhoud navertellenden. Door toename van 
kennis en inzicht en discussie  is de kritiek kwalita-
tief echter wel gegroeid.’ 

Geschiedenis

De geschiedenis van de jeugdliteratuur is altijd een 
belangrijk aspect geweest in het onderzoek en de 
publicaties van Joke. Ik denk hierbij zeker aan onze 
samenwerking voor het jubileumboek De goede ka-
meraad. Hoe vond zij het om de geschiedenis van de 
honderdjarige uitgeverij Van Holkema & Warendorf 
te schrijven? 
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 ‘Geweldig, ik ontdekte hoe leuk het is om onder-
zoek te doen. Van De goede kameraad heb ik geleerd 
dat samenwerken erg inspirerend kan zijn.’ 

Welke problemen is zij (of eigenlijk zijn wij) te-
gengekomen wat betreft de bronnen die gebruikt 
konden worden?

‘Natuurlijk was het aantal bronnen te beperkt. Voor-
al de ontsluiting van archieven of zelfs het bestaan 
ervan is zorgelijk. Zou nu toch allemaal makkelijk 
gedigitaliseerd kunnen worden. En er is de laatste 
jaren ook heel erg veel gewoon weggegooid bij uit-
gevers. Maar bij mijn onderzoek naar Annie M.G. 
Schmidt ontdekte ik aan de hand van een paar brief-
jes (doorslagen) en rekeningen (waren die uit het 
uitgeversarchief of het familiearchief) relevante info 
over haar bijdrage aan de Gouden Boekjes reeks.’

Een van de belangrijke publicaties van Joke Linders 
is zonder twijfel haar proefschrift Doe nooit wat 
je moeder zegt: Annie M.G. Schmidt, de geschiede-
nis van haar schrijverschap. In het uitermate prettig 

leesbare, maar tegelijkertijd gedegen onderbouwde 
proefschrift wordt een beeld geschetst van het leven, 
werk en de sociale achtergrond van de kinderboe-
kenschrijfster Annie M.G. Schmidt. In de taal, de 
ideeën en de uitdrukkingsvormen van haar gedich-
ten, liedjes, verhalen of musicals weerspiegelen 
zich de gebeurtenissen van haar tijd. Voor het 
proefschrift heeft Joke vele jaren onderzoek gedaan. 
Welke valkuilen is zij daarbij tegengekomen? En in 
hoeverre waren er voldoende bronnen om te gebrui-
ken? En zijn die bronnen dan altijd betrouwbaar?

‘Er waren veel valkuilen. Ik had verschillende on-
derzoeksdoelen en twee hoogleraren die ieder hun 
eigen programma hadden. Ik had geen gebrek aan 
bronnen, want er is heel veel over de receptie van 
het werk van Annie M.G. Schmidt te vinden. Voor 
een biografie in de traditionele zin kon ik alleen 
maar beschikken over een tiental brieven, maar er 
waren wel veel interviews. Ik had haar zelf verschil-
lende keren ontmoet en gesproken en ook veel 
mensen die haar goed gekend hadden. Bronnen 
zijn alleen betrouwbaar als je ze kunt staven aan 
feiten of andere bronnen. En als ze elkaar tegen-
spreken moet je proberen uit te zoeken hoe dat 
kan. Dat Annie een deel van de tijd dat ik aan mijn 
proefschrift werkte nog leefde, had voor- en nade-
len. Ik heb geprobeerd haar schrijverschap, haar 
werk en de ontvangst ervan te plaatsen in de tijd. En 
ik was dus niet uit op de vraag hoe bijvoorbeeld haar 
liefdesleven in elkaar zat. Heb ik natuurlijk wel naar 
gekeken, want werk en leven zijn nu eenmaal nauw 
verbonden.’

Biografieën 

Joke Linders heeft verschillende biografieën over 
kinderboekenschrijvers geschreven en daarmee een 
heel belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiede-
nis van de kinder- en jeugdliteratuur. Het begon 
met haar biografie van An Rutgers van der Loeff. 
Wat waren de belangrijkste problemen die Joke bij 
het onderzoek tegenkwam en hoe is zij daarmee 
omgegaan? Was het feit dat de auteur nog leefde 
een struikelblok?

‘De bedoeling van de biografie van An Rutgers van 
der Loeff was een hommage ter gelegenheid van 
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haar tachtigste verjaardag. De opdracht kwam van 
het Fonds voor de Letteren. Ik had nog nooit zoiets 
gedaan dus moest ik het wiel voor mezelf helemaal 
uitvinden. Ben veel gaan lezen over het genre bio-
grafieën en daarnaast veel biografieën van anderen. 
Dat leverde me een stramien aan vragen op waar-
mee ik aan het werk kon. Dat ze nog leefde was in 
eerste instantie fijn, want ik kon haar interviewen, 
maar toen bleek dat haar beeld van haar leven en 
werk niet automatisch samenviel met mijn beeld, 
werd het lastiger. Gelukkig waren er toen haar 
kinderen die me de ruimte boden die ik nodig had. 
Ook bij An was ik op zoek naar een schrijversbio-
grafie, hoe heeft zij de auteur kunnen worden die ze 
geworden is.’

Schaep 14

Samen met haar man Barend heeft Joke tegenwoor-
dig een kleine uitgeverij die schitterende uitgaven 
publiceert. Het eerste boekje dat verscheen was 
Trage post voor Anna Johanna (2014). In twaalf 
brieven aan haar kleindochter beschrijft Joke haar 
leesherinneringen, de jeugdboeken en auteurs die 
van invloed zijn geweest op haar leven. 

Ook een heel bijzondere uitgave was Golfslag 
(2016), de correspondentie tussen Wim Hofman 
en Ed Leeflang. Uit hun briefwisseling koos Joke de 
fragmenten die het meest tot de verbeelding spre-
ken. En de laatste uitgave is het dagboek van Cissy 
van Marxveldt, dat elders in dit nummer wordt 
besproken. Wat was de drijfveer op deze uitgeverij 
op te starten? Op welke publicaties is zij het meest 
trots? En wat zijn de plannen voor de toekomst?

‘De aanleiding om met Schaep 14 te beginnen, 
was dat de uitgeverij Ambo / Anthos, waar ik toen 
was met Janneke van der Veer voor de biografie 
van Han G. Hoekstra die wij samen geschreven 
hebben niet zo gauw wist wat ze met Trage post 
voor Anna Johanna aanmoesten. Voor wie was dat 
bestemd? Aan wie konden ze het verkopen? En 
daar had ik toen ineens geen zin meer in, ik had 
die brieven geschreven vanuit een eigen behoefte 
eens te overzien hoe belangrijk lezen voor mij was, 
is en was geweest. Barend en ik waren toen allebei 
net zeventig geworden en dat bood een prachtige 
gelegenheid voor een gezamenlijk cadeau: geld om 
een eigen uitgeverij op te starten.

We dachten toen al meteen aan een beperkt fonds 
van boeken die op de een of andere wijze een (auto)
biografisch karakter hebben. Trage post is nog altijd 
onze trots en grootste succes. Maar Liefste liefs 
(2016) van Fritzi is ons ook dierbaar, omdat het zo 
exclusief is. Wij geven boeken uit waar bij een stan-
daard uitgeverij geen plaats voor is. Wij kunnen het 
doen dankzij dat beginkapitaal en omdat we geen 
inkomsten vragen voor onze eigen werkzaamhe-
den. Er komt eerdaags een boekje uit over erva-
ringen in het kamp en de naweeën daarvan. Een 
getekend verhaal van en over een hobbelpaard dat 
generaties in een familie huisde. Misschien gaan 
we mijn boek Witte Zuster in donker Afrika (2008) 
nog eens herdrukken. Daar is nog altijd vraag naar. 
Het zou mooi zijn als we de veertien uitgaven ha-
len. Maar niets is zeker in het leven.’
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Terechte bekroning

Joke krijgt nu de Hieronymus van Alphen prijs, een 
heel terechte bekroning van al haar werk voor de 
bestudering van de (geschiedenis van de) kinder- en 
jeugdliteratuur. Tijdens het interview kende Joke 
het juryrapport nog niet. En mocht zij ook niemand 
vertellen dat zij de prijs zou krijgen (best moeilijk 
weet ik uit ervaring). Ter afsluiting van het inter-
view vroeg ik haar wat deze bekroning voor haar 
betekent.

‘Ik ben er eerlijk gezegd behoorlijk door geraakt. 
Wat een erkenning van mensen die zich net als ik 
allemaal enorm hebben ingezet. Vaak op vrijwillige 
basis naast het gewone werk waar je je geld mee 
moest verdienen. Het ontroert me en het maakt me 
blij. Het mag dan wel een niet al te bekende prijs 
zijn voor het grote publiek, voor de vakmensen is 
het geweldig, in ieder geval voor mij. Mooie bekro-
ning.’ 

Toin Duijx

Alice in veel talen

In de jaren negentig zag ik in Tallinn in een boe-
kenstalletje bij toeval een Estse versie van Alice in 
Wonderland voor een luttel bedrag. Plotseling kwa-
men de herinneringen op aan mijn kennismaking 
met Alice in mijn jonge jaren, aan het genoegen dat 
ik had bij het voorlezen ervan aan mijn kinderen, 
ja zelfs aan de onvermijdelijke Disney-film. Zonder 
aarzeling kocht ik het wat beduimelde boekje. Kort 
daarna bezocht ik Krakau en kon ik het niet laten 
om op zoek te gaan naar een Poolse versie. De geest 
was uit de fles.

Gedurende enige jaren was ik vrij veel op reis en 
kocht ik, wanneer ik een land bezocht, een versie 
van Alice in Wonderland in de taal van dat land. Ei-
genlijk was het een soort souvenir, een vervanging 
van de koelkast-magneetjes waar ik (er) intussen 
wel genoeg van had. Maar de uiteenlopende uitga-

ven die ik onder ogen kreeg, maakten mij steeds 
nieuwsgieriger naar de illustraties en de wijze 
waarop deze een interpretatie van het verhaal geven. 

Alice

Lewis Carroll heeft in Alice in Wonderland en het 
vervolg Through the Looking-Glass geen beschrijving 
van het uiterlijk of het karakter van Alice gegeven. 
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Wel heeft hij uitgebreid overlegd met John Tenniel 
die de eerste illustraties maakte. Veel illustratoren 
volgen de oorspronkelijke illustraties van John 
Tenniel, anderen laten zich inspireren door de 
Disney-Alice: het blonde wat lieftallige meisje met 
een blauw jurkje en een haarband, dat zich levens-
lustig beweegt door Wonderland als ware het een 
pretpark. 

Mijn favoriete illustrator is Maggie Taylor, een 
Amerikaanse kunstenares die met digitale technie-
ken originele, vaak negentiende-eeuwse portretten 
bewerkt tot een resultaat dat herinneringen oproept 
aan de begintijd van de fotografie. Voor de afbeel-
dingen van Alice gebruikt ze foto’s van verschil-
lende meisjes en daarmee verwijst ze naar Alice’s 
karakter als onbeschreven blad. Wonderland krijgt 
bij haar een ongemakkelijke, surrealistische sfeer. 

Vanwege de originaliteit en het contrast met Disney 
raak ik ook niet uitgekeken op de illustraties van 
Barry Moser uit 1982. Bij hem is Wonderland een 
lugubere nachtmerrie, zie bijvoorbeeld zijn afbeel-
ding van de Mad Hatter .

Er zitten nog veel meer verrassingen in de illustra-
ties. Onderzoekers beweren dat Lewis Carroll de 
dodo in Alice in Wonderland bedoeld had als een 
karikatuur van hemzelf. Dat klopt met het feit dat 

hij enigszins stotterde en dus het uitspreken van 
zijn echte naam (Dodgson) onvermijdelijk begon 
met ‘Do-do-..’. Jonathan Wolstenholme heeft bij zijn 
illustraties van Alice in Wonderland in 2012 de Dodo 
dan ook afgebeeld met het hoofd van Lewis Carroll. 

Ook wordt beweerd dat The White Knight in 
Through the Looking-Glass een karikatuur van Lewis 
Carroll is. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in een 
bijna ontroerende afbeelding van Ralph Steadman 
(1967) van het afscheid tussen de White Knight en 
Alice: Lewis Carroll die afscheid neemt van het kind 
Alice dat immers geleidelijk een jonge vrouw wordt. 

De uitbreiding van mijn verzameling vertalingen is 
nog altijd gekoppeld aan mijn reizen; ik zal de Alba-
nese versie bijvoorbeeld niet via internet bestellen. 
Mijn actieve verzamelingsbeleid is gericht op illus-
traties. Inmiddels heb ik ongeveer 450 edities van 
Alice in Wonderland en Through the Looking Glass, 
met daarin het werk van een kleine 300 verschil-
lende illustratoren. 

Lewis

De persoon van Lewis Carroll (of Charles Lutwidge 
Dodgson, wat zijn echte naam is) is trouwens ook 
ongemeen boeiend. Nu ik sinds mijn pensioen 
meer tijd heb, ben ik me ook gaan verdiepen in zijn 
leven en zijn andere werken. Daartoe heb ik inmid-
dels ook zo’n dertig biografieën verzameld.  Van 
jongs af aan ben ik een liefhebber van paradoxen, 
woordspelingen en raadsels zoals ze veelvuldig 
voorkomen in Carrolls werken. Ook zijn humor 
spreekt mij aan. Uit de levensloop van Lewis Carroll 
werd me snel duidelijk waarom.

Lewis Carroll was een wiskundige met een bijzon-
dere belangstelling voor logica. Ik heb na mijn mid-
delbare school twee jaar wiskunde gestudeerd en na 
een korte onderbreking door militaire dienst ben ik 
filosofie gaan studeren. Mijn aanvankelijk interesse 
voor sociale wijsbegeerte maakte al snel plaats voor 
een fascinatie voor logica. Ik pakte ook de wiskunde 
weer op en ben uiteindelijk afgestudeerd op een 
combinatie van logica, wiskunde en taalwetenschap.

En nu bestudeer ik de geschiedenis van de logica 
om de bijdragen van Lewis Carroll beter op hun 
waarde te kunnen schatten.
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Maar ook uit nieuwsgierigheid naar de synergie 
tussen logica en taal, zoals die veelvuldig naar voren 
komt in zijn werken.

In Engeland en de Verenigde Staten zijn levendige 
Lewis Carroll Societies waar ‘Carrollians’ elkaar 
ontmoeten en kennis uitwisselen over Lewis Carroll 
en zijn werk. Na enig speurwerk bleek dat er in de 
jaren zeventig ook een Nederlands Lewis Carroll 
Genootschap was opgericht, maar dat leidde al ruim 
dertig jaar een slapend bestaan. Met enige hulp 
wist ik de oprichter te traceren, Casper Schuckink 
Kool, en samen hebben we het genootschap nieuw 
leven ingeblazen. Op 20 januari jl. werd dat gevierd 
met een symposium met veertig deelnemers. Meer 
informatie over het genootschap (en over de moge-
lijkheid om vriend te worden!) is te vinden op www.
lewiscarrollgenootschap.nl. 

Bas Savenije

Winny de Poeh na negentig  jaar nog 
springlevend

In 1926 verscheen het boek over Winny de Poeh, ge-
schreven door A.A. Milne en geïllustreerd voor E.H. 
Shepard. Negentig jaar nadat deze bijzondere knuf-
felbeer van Janneman Robinson voor het eerst het 
‘Honderd-Bunders-Bos’ in stapte, durfden vier au-
teurs het aan nieuwe verhalen over hem te schrijven.

Verhalen over Winnie de Poeh hebben een eigen 
taalgebruik, waarbij bepaalde uitspraken soms let-
terlijk worden opgevat, wat tot humoristische, kol-
derieke situaties aanleiding geeft. Christoffer Robin 
mag niet gestoord worden, want hij oefent voor 
een optreden als Sint-Joris. ‘Dan vecht ik tegen een 
vuurspuwende draak, die jonkvrouwen opeet’. Het 
woord ‘jonkvrouwen’ kent Poeh niet en het worden 
dan ook al snel ‘jonkies’. Om de draak te waarschu-
wen dat er geen jonkies in het bos zijn en dat hij 
dus maar beter weg kan blijven, staat op een briefje 
dat Knorretje aan zijn deur wil hangen: ‘Geagte 
draak / hier woone geen jonkies / knorrutju isser 
niet (weg).’ En dan volgt een discussie dat Knor-
retje volgens Poeh toch wel thuis is: ‘Maar ik ben 
niet thuis als de draak op visite komt. Ook als ik wel 
thuis ben, als je begrijpt wat ik bedoel’. Het is niet 
duidelijk of de vertaalster hiermee expliciet een ver-
wijzing naar Ollie B. Bommel maakt, die ook vaak 
dergelijke redeneringen had. Alle verhalen zitten vol 
met dit soort heerlijke gesprekken met de nodige 
spraakverwarring. 
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Het zijn de dialogen die helemaal schitterend zijn. 
Als Poeh aan Pingwin (dus niet pinguïn) vraagt 
waar hij vandaan komt, ontvouwt zich volgende 
dialoog: ‘”O, je weet wel.” antwoordde Pingwin 
vaag. “Ah,” zei Poeh die het niet wist. “Gewoon,” 
verklaarde Pingwin.’

Er is sprake van een speelse vertaling van Annelies 
Jorna met mooie oplossingen voor de taalgrappen. 
Een heerlijk boek dat uitnodigt tot voorlezen aan ie-
dereen, ongeacht welke leeftijd. Of om gewoon zelf 
te lezen en in weg te dromen naar de wonderlijke 
gedachtewereld van deze bijzondere beer.

De beste beer van de wereld. Paul Bright, Brian Sibley, 
Jeanne Willis en Kate Saunders (met illustraties van 
Mark Burgess, vertaald door Annelies Jorna). Uitg. 
Van Goor
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