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wegwaaien behoeden. Op elk tepeltje zulk een knijper zetten, dat brengt er muziek
in. Een ganzeveder, gedompeld in zeer sterke sambal, in een bepaalde gleuf naar
binnen schuiven, gewoon wat warmte brengen, dat liegt er ook niet om. Dat meisje
bekent alles, en levert al haar vriendjes en vriendinnetjes meteen aan mij en/of jou
uit. (Per Dolorem Ad Veritatem: dat is Latijns, en betekent: Op, Naar De Blanke
Macht! of iets dergelijks.) Weet jij een goede titel voor een boek waar echt alles in
staat?Welke vind jij van de volgende de beste:De Thuisnaaister; Gebonden Vrouwen;
Voor Geld In Parijs; Aan Deze Zijde; Bezorgde Ouders; Liefde In Het Leger. Vertel
jij eens precies wat er in moet staan. Jij moet dat toch weten: het is je vak.’

Voor wie zich gestoord heeft aan de vrouwonvriendelijkheden in deze brief: de Reve
die college gaf was een andere dan de briefschrijver die zijn angsten met fantasieën
probeerde te bezweren. Zo raakte hij ontroerd toen een studente een schitterende
voordracht hield over een van zijn boeken. Hij fluisterde: ‘Dat meisje....dat ís Maria.’

36 Gerard de Vriend,
Brieven in kinderboeken

Gerrit vraagt of Kees hem wil helpen bij het schrijven van een brief, want Kees is
goed in opstellen: ‘Kees, het is belangrijk (...) en heel ontzettend geheim. Als iemand
er achter komt, ben ik de sigaar’. Gerrit is verliefd op Nelly Wild. De buurjongens
overleggen over de aanhef (niet ‘allerliefste Nelly, ‘want dan lijkt het net of je nog
meer Nelly's kent’) en ze vinden dat er een vergelijking in de brief moet staan. Na
drie kwartier is de brief klaar ‘en ontroerend mooi geworden’.

Lieve Nelly,
Gaarne zou ik voor je door het vuur willen gaan. Je haar is als een
bloesempracht! Jij als geheel bent als een vlinder!
Vanavond wacht ik op je. Om zeven uur precies. Bij het hek van de
Rembrandtschool, Als je niet komt, is mijn leven geen knip voor de neus
meer waard.
Het beste (uit Buurjongens)

Het is een echte brief: Gerrit wil een boodschap overbrengen, Nelly reageert door
naar het schoolplein te komen. Tot Gerrits onbegrip zegt ze niet van hem te houden.
De prepuberteitstragiek is spoedig voorbij en het leven van buurjongens in de vakantie
gaat gewoon door. De auteur, Willem Wilmink toont zich goed te kunnen inleven
in de gevoelswereld van een basisschoolleerling, zoals ook blijkt uit zijn gedichten
en liedjes.
Tragischer is de situatie van Wim Hofmans Sneeuwwitje. Tijdens haar verblijf bij

de dwergen wordt haar eenzaamheid benadrukt door de briefjes die ze gaat schrijven.
Ze schrijft aan de jager, maar krijgt geen antwoord, ze schrijft aan de kaars, aan het
briefje (‘ik verveel me’), aan de avond, aan God, aan zichzelf en aan mamma: het
zijn teksten die ze niet verstuurt. Ze maken wél duidelijk dat ze eenzaam is.

Lieve mamma,

zeg me, wat
heb ik dan
gedaan?
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Wat heb ik dan
fout gedaan?
Ik weet het echt niet.

Je dochter Sneeuwwitje
(uit: Zwart als inkt is het verhaal van Sneeuwwitje)

Als de prins haar heeft gered, is haar diepe wens: schrijf je me terug?
De belangrijkste functie van de brief, communicatie, krijgt een nieuwe dimensie

bij Toon Tellegen. In diens wonderlijke dierenwereld (van elk dier is er één, ze gaan
niet dood, ze zijn allen even groot) zoeken de dieren contact, niet alleen door elkaar
te bezoeken en samen thee te drinken, maar ook door brieven te schrijven. Of juist
niet: ‘Eekhoorn, Schrijf je mij nog wel eens? Ibis (...) Beste Ibis, Nee, eigenlijk niet.
Eekhoorn (...) Beste Eekhoorn, Ik jou ook niet. Ibis (uit: Toen niemand iets te doen
had). Zulke brieven geven te denken, zeker als Eekhoorn niet weet wie hij zal
schrijven en dan na ‘Beste’ ongemerkt ‘eekhoorn’ schrijft:

Beste Eekhoorn,
Je vroeg je af of je ooit zo'n mooie dag hebt meegemaakt. Het antwoord
is: nee.
Dag, jezelf (uit: Toen niemand iets te doen had)

Vreemde brief, denkt de eekhoorn dan, maar hij verstuurt de brief en ‘met een lichte
bries’ komt de brief aan. Hij leest dan het volgende:

Beste Eekhoorn,
Dank je wel voor je brief. Ik wil je alleen nog even laten weten dat er nog
veel meer van zulke dagen zijn die je nooit hebt meegemaakt. Ontelbare!
Dag, jezelf (id)

De brieven in deze kinderboeken dragen bij aan de motieven en thema's van de
verhalen: de jongensvriendschap, de cyclische loop van het (vrouwen)leven en de
existentiële kwesties die Tellegen aansnijdt. Ze zijn dan ook onmisbaar voor de
verhalen van Gerrit, Sneeuwwitje en Eekhoorn.
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37 Klaus Beekman,
E-mail september 2002

Tot onze beroemdste schrijvers van romans in brieven behoren zonder enige twijfel
Betje Wolff en Aagje Deken. Het zijn vooral Sara Burgerhart (1782) enWillem
Leevend (1784-1785) geweest die hun reputatie op dit gebied hebben gevestigd.
Kenmerkend voor de 18e-eeuwse romans in brieven is dat de deugd erin wordt
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