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INLEIDING 
 

 

Vraag een willekeurige voorbijganger op straat of hij of zij Roald Dahl kent, en het antwoord 

zal hoogstwaarschijnlijk bevestigend zijn; Roald Dahl (1916-1990) is een gevierd kinderboe-

kenschrijver die in ieders jonge jaren wel een keer voorbij is gekomen. In de jaren ’40 van de 

vorige eeuw begon hij aan zijn schrijverscarrière voor volwassenen en stond hij bekend om zijn 

gruwelijke korte verhalen die aan het einde altijd voor een verrassing zorgden. Twintig jaar later 

publiceerde hij zijn eerste kinderboek en zette hij de eerste stappen op de trap van zijn 

jeugdliteraire loopbaan. Het is fascinerend om te zien dat een auteur zulke succesvolle en 

blijkbaar tijdloze boeken kan schrijven — boeken die zelfs vijftig jaar na publicatie kinderen 

nog aanspreken. Nog fascinerender is echter de vraag hoe zijn populariteit zich gedurende zijn 

carrière heeft ontwikkeld, want waar hij in 1963 nog matig werd ontvangen, is hij tegenwoordig 

een legende. Door middel van deze scriptie wil ik me begeven in het gebied van de lezer van 

Dahls werk en laten zien hoe zijn bekendheid in Nederland gedurende die vijftig jaar is 

gegroeid, en hoe hij dus eigenlijk de spreekwoordelijke reis van krantenjongen tot miljonair 

heeft afgelegd. Mijn onderzoeksvraag luidt, met andere woorden: 

 

Hoe heeft de naamsbekendheid van Roald Dahl als kinderboekenauteur zich vanaf 1963 in 

Nederland ontwikkeld? 

 

Ik probeer deze vraag aan de hand van twee deelvragen te beantwoorden, te weten:  

 

Hoe is de receptie van het werk van Dahl in het Verenigd Koninkrijk? 

Wat is Dahls plaats in het jeugdliteraire veld? 

 

Met de eerste deelvraag hoop ik een referentiekader te kunnen schetsen van waaruit ik de rest 

van mijn onderzoek kan doen, en met de tweede deelvraag hoop ik vast te kunnen stellen in 

welk circuit van auteurs Dahl zich bevindt — dat is vaak een aanwijzing voor de status die de 

auteur in een samenleving heeft. Daarnaast onderzoek ik de receptie van Dahls werk in Neder-

land aan de hand van recensies uit het archief van het Letterkundig Museum in Den Haag. Ik 

trek daarbij een aantal conclusies en schets uiteindelijk hoe Dahls bekendheid is veranderd 

vanaf het begin van zijn schrijverscarrière tot aan het heden (hoofdstuk drie). Dat doe ik aan de 

hand van theorieën van socioloog Pierre Bourdieu. Ter aanvulling bespreek ik nadien kort de 

spin-offs van zijn werk (hoofdstuk vier), om tenslotte tot een uiteindelijke conclusie te komen. 
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HOOFDSTUK ÉÉN 
Receptie in het Verenigd Koninkrijk 
 

 

Hoewel Dahls boeken voor het eerst werden uitgegeven in de Verenigde Staten, omdat hij ten 

tijde van zijn eerste publicatie nog in New York woonde, focus ik me voor de overzeese re-

ceptie van zijn werk slechts op het Verenigd Koninkrijk, waar hij het grootste deel van zijn 

leven heeft doorgebracht. Het is dat land waar zijn wortels liggen en waar hij zijn faam 

vergaarde, en daarom in mijn ogen het meest representatief wat betreft de receptie van zijn 

werk.  

 Want beroemd, dat is Dahl. Hij schreef meer dan twintig kinderboeken en deed dat niet 

bepaald onverdienstelijk: de rechten voor zijn paperbackboeken in Amerika werden in 1988 

vernieuwd met een voorschot van $1.300.000 en nog in datzelfde jaar stelden critici dat de hype 

omtrent Dahl nog groter was dan die omtrent Enid Blyton (Culley 59). Nu, 22 jaar na zijn dood 

in 1990, zijn er meer dan 100.000.000 van zijn boeken over de toonbank gegaan (Sachteleben) 

en zes van zijn kinderboeken verfilmd (Sjakie en de chocoladefabriek zelfs twee keer). Hij heeft 

een eigen dag in het jaar (13 september), een kinderboekenprijs die naar hem vernoemd is, een 

liefdadigheidsinstelling die zijn naam draagt en de levenskwaliteit van ernstig zieke kinderen 

wil verbeteren, een eigen museum met deuren die naar chocolade ruiken, en natuurlijk nog 

steeds een groot aandeel in de boekenkasten van boekhandels, bibliotheken en kinderen over de 

hele wereld. 

 Bewijs voor Dahls populariteit onder kinderen kan onder andere gevonden worden in 

cijfers van Britse bibliotheken. In 1997, ’98, ’99 en 2000 was Dahl één van de veertien auteurs 

wiens boeken meer dan een miljoen keer werden uitgeleend, en hij stond op nummer drie in de 

lijst met de tien meest uitgeleende kinderboekenauteurs in de periode van juli 1998 tot en met 

juni 1999 (Maynard en McKnight 153-4). Bovendien toonden de resultaten van een enquête van 

jeugdkrant de Young Telegraph, die op zoek was naar de meningen van kinderen over hun 

favoriete boeken en een lijst met de honderd populairste kinderboeken wilde samenstellen, dat 

acht van de tien toptitels volgens deze groep lezers, inclusief de hele top vijf, waren geschreven 

door Dahl, met Matilda op een stralende eerste plaats (“Your Fave”). Hieruit blijkt dat Dahl op 

zijn zachtst gezegd geliefd is onder zijn jonge lezers, en dat de naam Dahl niet meer weg te 

denken is uit het jeugdliteraire veld. 

 

 

1.1  De keerzijde van succes 

 

In de volwassenenwereld wordt er anders over Dahl gedacht. Ondanks de voornoemde cijfers en 

zijn overduidelijke populariteit onder jeugdige lezers, bestaat er namelijk ook veel kritiek op 

zijn werk. Zijn boeken zouden vulgair, fascistisch, gewelddadig, seksistisch en racistisch zijn, 

occulte invloeden vertonen, aanzetten tot crimineel gedrag en ook stilistisch gezien niet in orde 

zijn (Rees 143). Criticus David Rees noemt een flink aantal van deze beschuldigingen in een 
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artikel waarmee hij wil aantonen dat Dahls “moral universe” (143) verwarrend is en vol zit met 

tegenstellingen. Hij stelt daarin onder andere dat 

 
there is a great deal of gratuitous violence in [Dahl’s] books: 

the squashing of the aunts in James and the Giant Peach, the 

poisonous drink given to Grandma in George’s Marvellous Medicine, 

“two disgusting people doing disgusting things to each other” in 

The Twits, the fate of the selfish children in Charlie and the 

Chocolate Factory, the bullying of Peter in The Swan (a story from 

the Henry Sugar collection), and the attitudes and behaviour of 

many of the characters in The Witches. It is difficult to avoid 

the feeling that Dahl . . . enjoys writing about violence. (144) 

 

In hetzelfde artikel gaat Rees dieper in op afzonderlijke werken van Dahl. Zo stelt hij dat The 

Twits (De Griezels) kinderen leert dat bebaarde mensen vies zijn, en concludeert hij dat het boek 

kinderen reden geeft om te geloven dat alle lelijke mensen slecht zijn (146-7). En hoewel hij 

erkent dat Dahl stilistisch gezien een heel goede auteur is — “he knows how to write, at times 

most seductively” (149) — heeft hij ook op andere titels stevige kritiek. Zo schrijft hij over 

Charlie and the Chocolate Factory (Sjakie en de chocoladefabriek): “Willy Wonka is a dreadful 

example of the unacceptable face of capitalism: the owner of an enormous factory that employs 

slave labour . . . It would perhaps be all right if Willy Wonka was portrayed as the villain of the 

piece, but he’s the hero, the master magician, the fairy godfather who offers children all the 

delights of chocolate, the benevolent millionaire who bequeaths his factory to a deserving child” 

(145). Over The Witches (De heksen): “[It] is sexist and gratuitously frightening. If you wanted 

to give children nightmares and thoroughly confuse them about adult behaviour — the 

behaviour of women in particular — then The Witches could well do a first-class job” (147). En 

over George’s Marvellous Medicine (Joris en de geheimzinnige toverdrank): “[It] is the most 

repellent of all Roald Dahl’s books for the young” (148). Tenslotte concludeert hij: “[Dahl’s] 

black-and-white universe is a sham, its goodness as sham as its evil, the remedies he suggests 

often more unpalatable than the ills he thinks he sees” (149). Een rijtje serieuze kritiekpunten 

aan het adres van Dahl. 

 En Rees is niet de enige met een dergelijke kijk op Dahls oeuvre; er zijn meer critici die 

net zo over Dahls werk denken als hij. Recensent Catherine Itzin schreef in 1985 voor nationale 

krant The Times een recensie over The Witches. Ze stelt daarin: “[This] is a dangerous publi-

cation . . . Womanhatred is at the core of Dahl’s writing.” Niet alleen Itzin was dit van mening: 

op verschillende scholen in San Diego werd het boek verboden, omdat het kinderen bang 

maakte en/of ze aanmoedigde om geïnteresseerd te raken in het occulte (Coles en Hall 50). 

Hoogleraar Kristen Guest publiceerde in 2008 een artikel over vrouwelijke subjectiviteit in 

Matilda, waarin ze stelt: “Miss Honey is a problematic role model insofar as her mild nature 

compromises her relationship to other adults, who use her passivity and vulnerability against 

her” (247). En ook criticus Eleanor Cameron publiceerde vrij negatief over Dahls werk, zelfs 

meerdere malen. In een artikel over kinderen en hun smaak stelt ze dat “Dahl appeals to an 

element of sadism in children” (Question 60), en in een artikel over de rol van boeken in het 
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televisietijdperk: “What I object to in Charlie is its phony presentation of poverty and its phony 

humor, which is based on punishment with overtones of sadism; its hypocrisy which is epito-

mized in its moral that TV is horrible and hateful and time-wasting and that children should 

read good books instead, when in fact the book itself is like nothing so much as one of the more 

specious television shows . . . [Charlie] is one of the most tasteless books ever written for 

children” (McLuhan).  

 

 

1.2 Een tweezijdige receptie 

 

Het voorgaande vat krachtig de receptie van het werk van Roald Dahl in het Verenigd Konink-

rijk samen: volwassenen geven kritiek op zijn boeken en zijn algauw geneigd ze als ‘gruwelijk’ 

te bestempelen, terwijl kinderen juist ontzettend van zijn werk genieten, er vaak hard om 

kunnen lachen en de titels van Dahl als hun favoriete boeken bestempelen (Maynard en 

McKnight 154). Mark West, één van Dahls biografen, vat dit gegeven samen door middel van 

een korte anekdote over zichzelf en zijn peetzoon. 

 

When Jacob, my godson, had his fourth birthday, I gave him a copy 

of Roald Dahl’s The Twits . . . The morning after his birthday, 

Jacob asked me to read the book to him. I agreed, and after 

breakfast Jacob, his mother, and I went into the living room where 

I began reading. The story begins with a humorous tirade against 

beards, especially Mr. Twit’s beard. At the end of this tirade, 

Dahl describes some of the food particles caught in Mr. Twit’s 

whiskers. “If you peered deep into the moustachy bristles sticking 

out over his upper lip,” Dahl writes, “you would probably see     

. . . things that had been there for months and months, like a 

piece of maggoty green cheese or a moldy old cornflake or even the 

slimy tail of a tinned sardine” (7). Upon hearing this passage, 

Jacob’s mother groaned, pronounced the book disgusting, and left 

the room. Jacob and I, however, were laughing so hard that we 

hardly noticed her departure. We spent the next several minutes 

searching through my beard and pretending to find all sorts of 

revolting things. (West, The Grotesque 115) 

 

Om deze anekdote nog meer kracht te geven, gaat West vervolgens kort in op de eerder ge-

noemde conclusie van David Rees, die stelde dat kinderen die The Twits lezen zullen denken dat 

alle lelijke en/of bebaarde mensen slecht zijn. West schrijft: “Jacob certainly did not take Dahl’s 

attack on beards seriously, and I never got the impression that he thought of me as evil because I 

have a beard” (ibidem 115). Hij onderstreept daarmee nogmaals het grote verschil tussen de 

manier waarop volwassenen het werk van Dahl lezen en interpreteren, en de manier waarop 

kinderen dat doen. “Convinced that every book a child reads will leave some lasting impression 

on the child’s mind, [adults] seem to fear that Dahl’s books will put quite wrong ideas into 

children’s heads” (Petzold 185).  
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 West probeert dit verschil in receptie te verklaren aan de hand van bevindingen van 

kinderpsycholoog Paul E. McGhee, die stelt dat kinderen die lachen om dingen die volwassenen 

verfoeien, dat vaak doen om een bepaalde spanning uit de lucht te halen. Zo komen poep- en 

plasgrappen op jonge leeftijd volgens McGhee bijvoorbeeld voort uit toilettrainingen die niet 

helemaal naar behoren zijn gegaan, en zijn wat meer seksueel getinte grappen van pubers vaak 

te verhalen op de mate van de bespreekbaarheid van seks in de thuissituatie (West, The 

Grotesque 115).  

 Dahl speelt in zijn boeken met dit psychologische fenomeen door dergelijke humor te 

verbinden met volwassenen, in plaats van met kinderen. “Much of Dahl’s appeal to children lies 

in the way he uses adults” (Rees 154). Dahl verkent daarmee de grenzen van de ongelijk ver-

deelde machtsverhouding tussen kinderen en volwassenen, en portretteert volwassenen die alles 

behalve onfeilbaar correct zijn (ibidem 116). Hij kiest de kant van de kinderen, simpelweg 

omdat het zijn streven is zijn lezers plezier te verschaffen. Volwassenen zouden dit echter als 

bedreigend kunnen ervaren. Dahl ondermijnt met deze tactiek immers hun gezag en moedigt de 

natuurlijke rebelsheid in kinderen aan, waardoor ze voorbij zouden kunnen gaan aan de kans om 

iets te leren over het leven. Petzold oppert: “Dahl’s answer to such an accusation might well 

have been that he meant to be ‘subversive,’ and that the purpose of children’s books is to teach 

their readers not what it really means to be an adult, but how to avoid growing into the kind of 

adults we see around us daily” (ibidem 191). Of, zoals Dahl het zelf ooit zei: 

 

I generally write for children between the ages of seven and nine. 

At these ages, children are only semicivilized. They are in the 

process of becoming civilized, and the people who are doing the 

civilizing are the adults around them, specifically their parents 

and their teachers. Because of this, children are inclined . . . 

to regard grown-ups as the enemy. I see this as natural, and I 

often work it into my children’s books. That’s why the grown-ups 

in my books are sometimes silly or grotesque. I like to poke fun 

at grown-ups, especially the pretentious ones and the grouchy 

ones. (geciteerd in West, Trust 74-75) 

 

Grappig is dat alle kritiek op Dahls werk het tegenovergestelde effect had van datgene wat de 

critici voor ogen hadden: Dahl verkreeg publiciteit en kreeg daardoor miljoenen jonge lezers 

aan het lezen. Deze jonge lezers vonden in het werk van Dahl iets dat ze in andere boeken niet 

konden vinden: “an author with a view of society that was essentially identical to their own — 

distrustful of authority figures and firm in the belief that good will triumph” (Royer 6).  

  

 

1.3 Positievere geluiden 

 

Natuurlijk betekent het bovenstaande niet dat Dahls werk voor kinderen per definitie slecht 

wordt ontvangen door volwassenen. Zijn status als één van de grootste hedendaagse kinder-

boekenschrijvers heeft hij niet alleen aan zijn doelgroep te danken, aan de kinderen die zijn 
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boeken lezen, maar ook aan de volwassenen om hen heen. “[Critics] are not the buying public, 

and it is children and parents or other relatives who purchase the books” (Maynard en McKnight 

155). Bovendien zijn er talloze recensenten in binnen- en buitenland die de loftrompet hebben 

geblazen voor Dahl, en stellen minstens zoveel critici die zich bewegen in het literatuurweten-

schappelijke veld dat in Dahls werk ook veel goeds verscholen zit. Zo schrijft literatuurdocent 

Jonathan Culley dat in Dahls werk niet alleen seksistische elementen te vinden zijn, zoals 

Catherine Itzin dat in The Times beweerde, maar dat zijn boeken ook antiseksistische elementen 

bevatten. Matilda’s vader schreeuwt in Matilda bijvoorbeeld, wanneer ze een moeilijke 

rekensom in één keer goed beantwoordt: “Geen mens ter wereld zou zomaar het goede ant-

woord kunnen geven en zeker geen meisje” (52). Culley beschouwt deze uitspraak als anti-

sekstisch omdat niet de protagonist, maar één van de slechteriken de uitspraak doet. “Dahl 

successfully ridicules this kind of everyday sexism” (64), stelt hij, en geeft daarmee een 

antwoord op één van de punten van kritiek op Dahls werk. 

 Ook jeugdpsycholoog Martin Coles en professor Christine Hall uiten zich in hun boek 

Children’s Reading Choices kort over Dahl en zijn werk. Zij stellen dat de korte hoofdstukken 

in Dahls boeken de aandacht van de lezer met succes vasthouden, en dat kinderen zich goed 

kunnen identificeren met Dahls werk doordat “the narrative voice is close to the child’s 

situation, in the sense that the narrator’s persona often seems to be almost a bedtime story-teller, 

a friendly adult in close contact with the child reader” (52). Hoogleraar Creative Studies Anne-

Marie Bird stelt dat het einde van De heksen antwoord geeft op dat wat als één van de grootste 

jeugdangsten kan worden aangewezen: verlatingsangst (120). Het fragment waar ze op doelt is 

het volgende:  

 

‘Hoe oud ben jij, grootmoeder?’ vroeg ik. 

‘Ik ben zesentachtig,’ zei ze. 

‘Zul je nog wel acht of negen jaar leven?’ 

‘Misschien wel,’ zei ze. ‘Als het een beetje meezit.’ 

‘Je moet wel,’ zei ik, ‘want tegen die tijd zal ik een heel oude 

muis zijn en jij een heel oude grootmoeder en dan gaan we samen 

dood.’ 

‘Dat zou ideaal zijn,’ zei ze. (Dahl, De heksen 182) 

 

Tenslotte stelt educatieve masterstudente Sharon Royer dat “[a] positive feature of Dahl’s works 

is that they encourage young people through positive presentations of their peers at a time when 

many are struggling with low self-esteem and looking to peers for their identity” (4). Daar valt 

weinig tegenin te brengen.  

 Toch blijft David Rees ondanks al deze mooie woorden bij zijn standpunt: Dahls 

boeken zijn slecht en verdienen dergelijke positieve uitingen niet. Gelukkig is daar nog Mark 

West, die Rees’ harde uitspraken met liefde weerlegt: “perhaps the reason Rees interprets 

Dahl’s books so literally and seriously is that he cannot appreciate the humor in them” (The 

Grotesque 116). Om met de woorden van Dahls vaste illustrator Quentin Blake te spreken: 

“People who criticize [Dahl] don’t see that even the real people are simply ogres and witches” 

(geciteerd in Culley 63).  
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HOOFDSTUK TWEE 
Plaats in het jeugdliteraire veld 
 

 

Dat Dahl tot de top van de kinderboekenwereld hoort, staat buiten kijf. Maar er zijn meer 

auteurs die met deze plaats worden geassocieerd, zowel in Engeland als in Nederland staat Dahl 

niet alleen aan de top. In dit hoofdstuk zal ik ingaan op de plaats die Dahl inneemt in het 

jeugdliteraire veld, en hoe hij op die plaats is gekomen.  

 

 

2.1 Eén van de drie 

 

In het Verenigd Koninkrijk zijn er gedurende de afgelopen zestig jaar volgens Julia Briggs, 

Dennis Butts en Matthew Grenby, auteurs van het boek Popular Children’s Literature in 

Britain, drie auteurs geweest die het Britse jeugdliteraire veld hebben gedomineerd. Briggs, 

Butts en Grenby hebben zelfs een heel hoofdstuk van hun boek aan deze drie auteurs gewijd, 

die, zo stellen ze, alle drie in hun schrijverschap met elkaar verweven zijn (247). Wie het zijn? 

Dahl, geflankeerd door niemand minder dan Enid Blyton en J.K. Rowling.  

 Enid Blyton (1897 - 1968), auteur van meer dan zevenhonderd kinderboeken (Baver-

stock 5), was de eerste van deze drie die het uitzonderlijk goed deed in de schappen van de 

boekhandel en daarbuiten. Haar unique selling point was dat ze haar boeken schreef voor een 

heel precieze doelgroep en daarmee veel zieltjes won. Commercieel gezien was ze een groot 

succes (Briggs, Butts en Grenby 248), en dat is ook wat van Dahl gezegd kan worden. Boven-

dien hadden zij allebei te maken met een tweezijdige receptie: hun boeken trokken kinderen aan 

en stootten tegelijkertijd volwassenen af. “Blyton could . . . shock and startle her child readers, 

appealing over their parents’ heads to less inhibited feelings — a technique Roald Dahl would 

develop and make his own” (ibidem 248). Eind jaren negentig, een eeuw nadat ze het levens-

licht zag, begon Blytons populariteit echter af te nemen. Ze kon toen nauwelijks nog worden 

gezien als een moderne kinderboekenauteur en moest ruim baan maken voor de nieuwe 

bestsellerauteur in kinderboekenland: de grote, vriendelijke Dahl (ibidem 273). Daarbij moet 

echter wel worden opgemerkt dat de komst van Dahl niet automatisch het einde van Blyton 

betekende; de daling van haar populariteit stabiliseerde na verloop van tijd, om vervolgens weer 

voorzichtig te gaan stijgen. Ze is nog altijd goed vertegenwoordigd in de betere boekhandel 

(ibidem 270).  

 Eén van de belangrijkste redenen van Dahls aanwezigheid bij deze drie-eenheid, is dat 

de verkoopcijfers van zijn boeken lange tijd ver boven die van andere kinderboekenauteurs uit 

hebben getorend. Ter illustratie: in de nationale krant The Sunday Times werd in 1991 een 

bestsellerlijst met boeken voor kinderen van 6 tot 11 jaar gepubliceerd waarin Matilda met 

5.445 verkochte exemplaren per week op nummer één stond. De tweede plaats ging naar het 

boek Pongwiffy van Kay Umansky, dat per week ‘slechts’ 1.685 keer werd verkocht (ibidem 

272). Dit is een verschil van maar liefst 3.760 exemplaren en is representatief voor alle verkoop-
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cijfers van Dahls werk in zijn hoogtijdagen. Hoe belangrijk de naam Dahl in die dagen was, 

illustreert Peter Hollindale, auteur van het hoofdstuk over Dahl in Popular Children’s Literature 

in Britain. 

 

In 1990, the year of Roald Dahl’s death, a scene in the BBC comedy 

television series Smith and Jones showed the actor Griff Rhys 

Jones reading a story book at bedtime to his . . . daughter, then 

aged about three. The story became steadily more and more violent, 

nauseating and destructive of cherished sentimental stereotypes 

such as the loving grandmother. Jones the father appeared 

increasingly taken aback, uncertain, concerned, and his voice 

trailed off into worried puzzlement. Finally he looked at the 

book’s cover, and instantly his face changed to a beaming smile of 

understanding and reassured pleasure. ‘Oh, it’s by Roald Dahl!’ he 

said. It was a striking comment on the power of this name to 

create its own rules of engagement, and vindicate its own 

ostensible transgressions. (ibidem 271) 

 

Maar ook aan Dahls hoogtijdagen zat een houdbaarheidsdatum. In 1997 publiceerde J.K. 

Rowling het eerste boek over Harry Potter, Harry Potter and the Philosopher’s Stone (ibidem 

273), en markeerde daarmee het begin van het einde voor Dahl. “After a gentle commercial start 

[the ‘Harry Potter’ series] has famously become a publishing phenomenon which in sheer 

volume of sales and spin-off marketing eclipses not only Roald Dahl, and the rest of children’s 

literature, but virtually all bestseller history, whether for child or adult. Not surprisingly, Dahl’s 

sales have declined in consequence” (ibidem 273). 

 Toch kleefde aan de komst van Rowling niet het einde van Dahls populariteit, zoals de 

komst Dahl niet het einde van Blyton betekende. Hoewel het natuurlijk mogelijk is dat Dahls 

populariteit zal blijven verminderen, is het aannemelijker dat de daling in Dahls populariteit, net 

als die van Blyton, op een gegeven moment zal stabiliseren en daarna weer zal gaan stijgen 

(ibidem 273). De Posthumous Top 10 die website The Bookseller in 2010 publiceerde bevestigt 

dit in ieder geval: Dahls naam pronkte in die lijst op de tweede plaats, één plaats boven Enid 

Blyton (“Top 10”). En hoewel Rowlings populariteit ongeëvenaard is, moet worden opgemerkt 

dat haar boeken niet geschikt zijn om uit voor te lezen voor het slapengaan, terwijl die van Dahl 

juist daarvoor lijken te zijn geschreven. “Dahl is unobtrusively surviving the phenomenon of 

Rowling just as Enid Blyton survived the phenomenon of Dahl” (Briggs, Butts en Grenby 273).  

 

 

2.2 Het geval met de lift 

 

In het Nederlandse jeugdliteraire veld wordt Dahls werk vaak geplaatst naast dat van Annie 

M.G. Schmidt. Beide auteurs vermengen in hun werk zowel ernst als humor tot een ijzersterke 

combinatie die geen kind ongeroerd laat. Bianca Stigter schrijft in het NRC Handelsblad: 

“Roald Dahl is voor Engeland wat Annie M.G. Schmidt is voor Nederland: een schrijver die 

met een mengsel van anarchisme en fatsoen de wereld op zijn kop zet. Het accent ligt bij Dahl 
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iets anders dan bij Schmidt: haar ‘ik ben lekker stout’ is zijn ‘ik ben lekker zoet’ — bij Dahl zijn 

het vaker de volwassenen die stout zijn en verhinderen dat de kinderen doen wat zij leuk vinden: 

boeken lezen, naar school gaan, wijs worden.” Bovendien is er een belangrijke, inhoudelijke 

overeenkomst tussen Schmidts in 1953 gepubliceerde Abeltje en Dahls in 1968 en 1974 

gepubliceerde Sjakie en de chocoladefabriek en Sjakie en de grote glazen lift: beide auteurs 

schrijven in deze boeken over een lift die een gebouw uit schiet en vervolgens functioneert als 

vliegmachine. Of Dahl dit idee van Schmidt heeft overgenomen, zullen we nooit meer te weten 

kunnen komen, maar dat er een duidelijke link tussen de twee auteurs bestaat, is zonneklaar.  

 Recensent Gertie Evenhuis ziet nog meer overeenkomsten tussen Dahl en de Neder-

landse jeugdliteratuur. Zij verbindt Dahl aan werken van Chris van Abcoude (Pietje Bell) en 

C.J. Kievit (Dik Trom). “Hoewel Dahl van schrijftechniek, stijl en compositietalent ver de 

meerdere is van dit merkwaardige driemanschap, hebben Van Abcoude en Kievit één element 

met hun Engelse collega gemeen: zij schreven de eerste anti-autoritaire kinderboeken die onze 

jeugdliteratuur voortbracht, en kinderen hebben in alle tijden een fijne neus van herkenning 

gehad voor de kleine anarchist in hun hoofdpersonen” (“Roald”).  

 Net als Rowling en Blyton zijn Van Abcoude, Kievit en Schmidt niet bepaald on-

bekende schrijvers; Dahl is zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland omgeven door 

grote auteurs. Dat is een duidelijke aanwijzing voor zijn status: iemand die in verband wordt 

gebracht auteurs van een dergelijk kaliber, is waarschijnlijk zelf ook niet de minste.  
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HOOFDSTUK DRIE 
Receptie in Nederland 
 

 

In Nederland is op literatuurwetenschappelijk gebied niet veel geschreven over Dahl. Zijn naam 

duikt weliswaar op in een aantal basiswerken over Nederlandse jeugdliteratuur, maar artikelen 

zoals zijn biograaf Mark West (hoofdstuk 1) die in het Engels over hem schreef, zijn er in het 

Nederlands niet. Een hoofdstuk als dat over de receptie van zijn werk in het Verenigd 

Koninkrijk, gebaseerd op wetenschappelijke artikelen, kan ik over de receptie van het werk van 

Dahl in Nederland dus niet schrijven. Om hier toch uitspraken over te kunnen doen, heb ik me 

ondergedompeld in de recensiearchieven van het Letterkundig Museum in Den Haag. Daar heb 

ik stelselmatig recensies en artikelen over Dahl en zijn werk verzameld en die per titel gesor-

teerd om een goed overzicht te krijgen van wat er zoal is gepubliceerd over hem. Door in een 

grafiek de aantallen te verwerken van het aantal publicaties dat per jaar over Dahl is verschenen, 

vanaf het jaar waarin zijn eerste kinderboek verscheen (1963) tot aan het jaar 2000 (veel meer 

informatie is er uit latere jaren nog niet beschikbaar), heb ik een duidelijke receptiecurve 

kunnen ontwaren die zijn bekendheid verbeeldt. 

 

 

Figuur 1. Staafgrafiek met receptiecurve van het aantal publicaties dat per jaar over Dahl verscheen 

vanaf 1963 tot 2000. 

 

Uit deze figuur (zie BIJLAGE 2 voor een grotere weergave) kan worden opgemaakt dat Dahl 

vooral in de jaren ’80 floreerde, met zijn sterfjaar (1990) als vanzelfsprekend hoogtepunt. Dat is 

niet erg verwonderlijk, want in de jaren ’80 heeft Dahl maar liefst elf titels gepubliceerd. Ter 
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vergelijking: in de jaren ’70 waren dat er zeven, en in de jaren ’60 slechts twee. Bovendien 

ontving hij in de periode 1977-1991 maar liefst vijf zilveren griffels en viermaal de Prijs van de 

Nederlandse Kinderjury (Van Gool). Dat alles is terug te zien in de receptiecurve, net als de 

voorzichtige, maar toch duidelijke afzwakking van zijn populariteit in de jaren na zijn dood. De 

laatste pieken in de curve, halverwege de jaren ’90, zijn te danken aan uitgeverij De Fontein, die 

Dahls complete oeuvre in 1997 in een nieuw jasje stak en al zijn boeken voorzag van tekeningen 

van Quentin Blake (Linders, “Nieuwe jas”). Na die pieken lijkt het echter gedaan met Dahl: het 

millennium brengt een afgrond voor hem mee. Of zijn populariteit, net als die van Enid Blyton 

zoals besproken in hoofdstuk 2, na verloop van tijd weer zal stijgen en dan stabiliseren, is nu 

nog niet goed te voorspellen. Dat zal de tijd ons leren.  

 Niet erg verrassend is het dat Dahls beste jaren samenvallen met de jaren waarin veel 

van zijn boeken opnieuw werden gedrukt. Ik heb dat geprobeerd weer te geven door middel van 

een tijdlijn die hieronder ter illustratie is weergegeven, maar in BIJLAGE 3 beter te bekijken is.  

 

 
Figuur 2. Verschillende tijdlijnen die het verloop van Dahls kindertitels verbeelden. 

 

Elke balk in deze figuur staat voor een titel uit Dahls oeuvre, en elke lichtere tint in een balk 

beslaat tien drukken. Balken met veel verschillende tinten verbeelden dus de titels die populair 

waren en veel herdrukken hebben gehad, en balken met één of twee tinten verbeelden de titels 

die minder populair waren en niet vaak in herdruk zijn gegaan. Sjakie en de chocoladefabriek, 

de tweede balk vanaf de onderkant, is duidelijk een populaire titel: die balk is gekleurd met 

maar liefst acht verschillende tinten en dus meer dan zeventig keer in herdruk gegaan. Solo, de 

zesde balk van boven, is minder populair: die balk heeft één en dezelfde kleur en is dus minder 

dan 10 keer in herdruk gegaan. Op die manier wordt ook uit deze figuur duidelijk dat Dahl in de 
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jaren ’80 zijn hoogtijdagen beleefde: veel van de balken veranderen tijdens deze periode van 

kleur, en dus zijn er toen veel titels in herdruk gegaan. 

 

 

3.1 Recensieanalyses 

 

Om goed te kunnen beoordelen hoe Dahls bekendheid is geëvolueerd in Nederland, heb ik de 

recensies van drie werken uit zijn oeuvre geanalyseerd: een vroeg, midden en laat werk, 

respectievelijk De reuzenperzik (1963), Daantje, de wereldkampioen (1976) en Matilda (1988). 

Tussen de verschijningsdata van deze drie werken zit ongeveer even veel tijd: twaalf en dertien 

jaar. Ik hoopte in de recensies over deze boeken een verschuiving te kunnen ontdekken in de 

gehandhaafde criteria en aan de hand daarvan vast te kunnen stellen hoe Dahls bekendheid zich 

heeft ontwikkeld. De recensieanalyses heb ik uitgevoerd aan de hand van een vooraf opgestelde 

vragenlijst: 

 

A. Is er aandacht voor inleidende informatie over de auteur en zijn (historische 

of persoonlijke) omstandigheden? 

 

B. Wat wordt er over het werk gezegd?  

 

• Wordt er iets gezegd over de vorm- en stijlkenmerken van het werk, zoals 

compositie, stijlkwaliteiten, complexiteit, vertaling en/of illustraties? 

• Wordt er iets gezegd over de inhoud van het werk? Wordt er een samenvatting 

gegeven? Wordt er gezegd waarover het werk gaat en welke thema’s erin 

worden aangesneden? Wordt er een poging tot interpretatie gedaan? 

 

C. Wat wordt er over de context(en) van het werk gezegd? 

 

• Waar bevindt het werk zich in relatie tot werken van andere auteurs?  

• Wat is de relatie van het werk met de auteur zelf? Wat is de intentie van de 

auteur, en wat is zijn poëtica? Wat is de relatie van het werk met de biografie 

van de auteur? En hoe functioneert het in verband met eerdere werken?  

• Zijn er relaties met een buitentekstuele werkelijkheid? Is het een afspiegeling 

van die werkelijkheid? Schetst het werk een treffend tijdsbeeld, of is het op een 

andere wijze van documentaire waarde?  

 

D. Wordt er over mogelijke effecten op lezers gesproken? 

 

Mogelijke effecten zijn onder andere: 

• cognitief (verschaft inzicht, zet aan tot reflectie en de-automatisering), 

• pragmatisch (voorbeeldstellend, zingevend, troostbiedend), 

• affectief-emotioneel (leidt tot herkenning, identificatie en empathie), 

• hedonistisch (genotvol, meeslepend, ontspannend), 
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• maatschappelijk/didactisch (zet aan tot emancipatie, engagement, kritiek) 

• pedagogisch (heeft een duidelijke moraal, is opvoedkundig verantwoord). 

 

E. Wordt er een waardeoordeel gegeven en zo ja, waarop ligt dan de nadruk? 

 

Niet al deze vragen waren voor elke recensie relevant, omdat lang niet iedere recensie dezelfde 

insteek heeft. Door bovenstaand schema als leidraad te gebruiken bij de analyse van de teksten 

in kwestie kwamen echter wel alle belangrijke aspecten van een recensie aan het licht, en dat is 

waar het mij bij deze analyse om draaide.  

 

 

3.1.1 Vroeg: Beesten aan boord/De reuzenperzik 

 

Dahls eerste kinderboek verscheen in Amerika in 1961 onder de titel James and the Giant 

Peach en in 1963 in Nederlandse vertaling bij uitgeverij Spaarnestad onder de titel Beesten aan 

boord. In 1972 werd het aangekocht door uitgeverij Bruna, waar de titel werd veranderd in De 

reuzenperzik, en pas 19 jaar na de verschijningsdatum, in 1982, kwam het terecht bij Dahls 

vaste uitgeverij, De Fontein. De oorspronkelijke illustraties in Beesten aan boord zijn van de 

hand van ene Khing, en die in De reuzenperzik van Michel Simeon; Dahls vaste illustrator 

Quentin Blake kwam pas in 1977 beeld.  

 Dahl stond in de jaren ’60 nog helemaal niet bekend als kinderboekenschrijver: het 

publiek kende hem alleen van zijn lugubere verhalen voor volwassenen. Beesten aan boord was 

dan ook een verrassing. De recensies die ik erover heb geselecteerd zijn de volgende (zie 

BIJLAGE 4):  

 

1. Dorrestijn, Hans. “De Reuzenperzik.” Kennemerland 22 nov. 1975. Print. 

2. “De Reuzenperzik.” De Groene Amsterdammer 23 april 1976. Print. 

3. “Beesten aan boord.” Haagsche Courant 10 juni 1964. Print. 

4. “Kinderboek van ‘griezelaar’ Roald Dahl.” Eindhovens Dagblad 5 maart 1964. 

Print. 

5. “Beesten aan boord.” Amersfoortse Courant 11 dec. 1963. Print. 

 

Recensies 3, 4 en 5 zijn gepubliceerd naar aanleiding van de verschijning van Beesten aan 

boord en alle drie komen ze uit een regionale krant. Recensies 1 en 2 verschenen halverwege de 

jaren ’70 over De reuzenperzik, toen ook Dahls De fantastische Meneer Vos en Sjakie en de 

chocoladefabriek al waren verschenen en Dahl zich dus al wat meer richting de status van 

kinderboekenschrijver bewoog. De eerste recensie komt, net als recensies 3-5, uit een regionaal 

dagblad, en de tweede recensie uit De Groene Amsterdammer. 
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A. DE AUTEUR 

In geen van de recensies over De reuzenperzik is aandacht voor de biografische context van 

Dahl. Wel benoemt vrijwel iedere recensent Dahls bibliografische verleden — ze halen allemaal 

zijn lugubere verhalen voor volwassenen aan. Zo schrijft De Groene Amsterdammer: 

 

Roald Dahl, de schrijver die met zijn verhalen voor volwassenen 

aansloot bij de mode van mopjes als: ‘Mevrouw, uw zoontje is onder 

de stoomwals gekomen.’ ‘Ik zit in bad, schuif hem maar onder de 

deur door,’ maakt ook kinderboeken. In zijn verhalenbundels brengt 

hij zijn lezers in een ongemakkelijke verwarring door het verhaal 

heel lang in een zonnige sfeer te laten voortkabbelen om er dan 

abrupt een wending aan te geven die niet alleen vaak gruwelijk is, 

maar die ook het voorafgaande in een heel ander licht zet. 

 

Opvallend hieraan is dat de recensie in kwestie uit 1976 komt, wanneer Dahl dus al vijf 

kinderboeken op zijn naam heeft staan, maar dat hij nog steeds wordt ingeleid aan de hand van 

zijn verhalen voor volwassenen. De Haagse Courant noemt Dahl verder “de befaamde korte 

griezelverhalenschrijver” en het Eindhovens Dagblad stel dat de naam van de schrijver er al 

borg voor staat dat het om een ongewoon boek gaat.  

 

B. HET WERK 

Over het werk zelf wordt eigenlijk weinig gezegd. Iedere recensie bevat een samenvatting van 

het boek, maar gaat eigenlijk niet erg diep in op vorm- en stijlkenmerken. Alleen de recensent 

van de Haagse Courant merkt op dat de stijl van Dahl uniek is (“Het is vooral Dahls stijl en 

typische woordkeus, die dit boek voor kinderen van 8-10 jaar zo bijzonder maakt”), en De 

Groene noemt de beschrijvingen van hoe de dieren en James met elkaar omgaan “warm en 

subtiel”.  

 De vertaling en illustraties worden wisselend ontvangen. Het Eindhovens Dagblad vindt 

dat kinderboekenschrijfster Truus Sparla “uitstekend” vertaald heeft, terwijl de Amersfoortse 

Courant schrijft dat het de illustraties van Khing niet erg geslaagd vindt, en de vertaling “net zo 

min”.  

 

C. DE CONTEXT 

Voor de context van De reuzenperzik is in de recensies een stuk meer aandacht. Door opmer-

kingen over Dahls bibliografische verleden (zie deel A) wordt een bepaalde sfeer geschetst die 

in mijn ogen maakt dat dit boek niet helemaal onbevooroordeeld wordt besproken, maar juist in 

het licht van de volwassenenverhalen van Dahl wordt bezien. De recensie uit de Amersfoortse 

Courant bevestigt dat:  

 

‘Het komt niet iedere dag voor, dat een bekend en weinig omstreden 

auteur voor volwassenen een jeugdboek schrijft,’ aldus NV 

Drukkerij Spaarnestad in een begeleidend schrijven bij het daar 

verschenen verhaal Beesten aan boord. Afgezien van de juistheid 

van deze bewering: ik geef u te raden wie die ‘weinig omstreden 
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auteur’ is... Het is een schrijver aan wie u in de àller-

àllerlaatste plaats zult denken in verband met kinderboeken: Roald 

Dahl, de man van Kiss, Kiss. Maar als u een gruwzaam werkje 

verwacht, dan valt dat toch wel mee (of tegen). 

 

De reuzenperzik wordt duidelijk vergeleken met het werk dat Dahl voor volwassenen schreef en 

komt er daardoor wat bekaaid vanaf: “Het doet nogal bedacht en geforceerd aan en het mist 

daardoor de gruwelijkheid van zijn verhalen voor volwassenen, die zo schokkend werkt.” 

 Er zijn echter ook recensenten die het werk wel in de juiste context plaatsen. Dorrestijn 

herkent in Dahls werk iets van Godfried Bomans’ Erik of Het Klein Insectenboek (“Hier en daar 

klinkt de humor in De reuzenperzik me enigszins bekend in de oren. Daar kan Dahl niet veel 

aan doen, denk ik. Wie in een boek een duizendpoot, een regenwurm, een spin etc. bij elkaar 

zet, ontkomt [daar] niet aan”) en het Eindhovens Dagblad positioneert De reuzenperzik in het 

jeugdliteraire veld door het te vergelijken met andere boeken voor kinderen: “[Dahl] heeft zich 

helemaal niet gestoord aan het zoete en het moralistische, waaraan zoveel kinderboeken 

voldoen.” Dat maakt in principe net zoveel duidelijk als de recensie uit de Amersfoortse Cou-

rant, maar klinkt een stuk vriendelijker.  

 

D. EFFECTEN OP DE LEZER 

Ook de effecten die De reuzenperzik op de jeugdige lezer kan hebben, blijven in deze recensies 

niet onbesproken. De Groene Amsterdammer noemt heel duidelijk een affectief-emotioneel 

effect door te stellen dat veel kinderen zich goed zullen kunnen identificeren met de bedeesd-, 

beleefd- en onzekerheid van protagonist James, en met “de droom om ondanks die onzekerheid 

toch iets heldhaftigs te presteren”. De Haagse Courant bevestigt dit door te stellen dat Dahl het 

niet schuwt om in te spelen op “allerlei verborgen wensen in het kind”. Opvallender is de 

observatie van de Amersfoortse Courant, die een treffend tijdsbeeld schetst met de opkomst van 

live televisie en impliciet uitspraken doet over het verwachte effect van gewenning: 

 

Gelukkig worden [de tantes] al gauw “zo plat en dun en levenloos 

als een paar uit een prentenboek geknipte papieren poppetjes”, als 

een reusachtige perzik waar Jim en die ‘beesten aan boord’ in 

zitten over hen heen rolt. Maar kom, de meeste kinderen zijn niet 

zo teergevoelig, en ze zijn trouwens tegenwoordig wel wat gewend: 

hebben ze niet net kunnen zien hoe de moordenaar van Kennedy werd 

doodgeschoten? Dus voor op papier omgekomen ouders en tantes 

zullen ze heus hun hand niet omdraaien. 

 

Hiermee wordt gesuggereerd dat het boek een hedonistisch, meeslepend effect zou kunnen 

hebben, maar dat dat niet opgaat voor kinderen uit de jaren ’60, omdat die het overlijden van de 

moordenaar van John F. Kennedy hebben kunnen zien en dus wel meer gewend zijn. Dat is een 

redenering waar de recensent van de Haagse Courant het duidelijk niet mee eens is: “Niet alle 

ouders en opvoeders zullen [van het boek] zo verrukt zijn. Niet omdat er aan het lezen van dit 

boek wel een nachtje dromen vast zal zitten, maar omdat een dergelijk boek veel in een jong 
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kind kan losmaken.” Volgens de Haagse is het dus wel degelijk een meeslepend boek met een 

hedonistisch effect. 

 

E. WAARDEOORDEEL 

Het eindoordeel van de recensenten is gevarieerd. De Haagse Courant en de Amersfoortse 

Courant zijn duidelijk niet onder de indruk van het boek, zoals hierboven in deel C en D al is 

gebleken. Het Eindhovens Dagblad besluit haar recensie echter met een compleet tegen-

overgesteld oordeel: “[James] doet de wereld versteld staan, evenals Roald Dahl dat met dit 

kinderboek heeft gedaan. Van Beesten aan boord zullen de kinderen, maar net zo goed de 

volwassenen, zeker plezier beleven, want grappig en spannend is dit merkwaardige boek 

ongetwijfeld.” Hans Dorrestijn zou het daar niet méér mee eens kunnen zijn. Hij schrijft: “Dahl 

geeft het kind waar het recht op heeft: spannende avonturen en grappige voorvallen en 

opmerkingen,” en vindt het boek er één “waarvan het sap van je kin druipt.” 

 

 

3.1.2 Midden: Daantje, de wereldkampioen 

 

Daantje, de wereldkampioen was in 1976, dertien jaar na de verschijning van Beesten aan 

boord, de zesde kindertitel die van Dahls hand in Nederland verscheen. Vooral met zijn boeken 

Sjakie en de chocoladefabriek en De fantastische Meneer Vos had hij ondertussen naams-

bekendheid opgebouwd, en langzaam maar zeker werd hij door het publiek niet meer gezien als 

de schrijver van bizarre verhalenbundels voor volwassen, maar als echte kinderboekenschrijver. 

Over Daantje (met illustraties van Jill Bennett) heb ik de volgende vijf recensies geselecteerd 

(zie BIJLAGE 5): 

 

1. “Lees met plezier. Daantje de Wereldkampioen door Roald Dahl.” KRO 

Luisterwijzer 11 okt. 1977. Print. 

2. “‘Kind heeft recht op ’n vader die sprankelt’.” Amersfoortse Courant 3 aug. 

1977. Print. 

3. Goeman-van Randen, Wieke. “Daantje de Wereldkampioen.” Leeuwarder 

Courant 22 okt. 1977. Print. 

4. Vreede, Mischa de. “Daantje de wereldkampioen.” NRC Handelsblad 28 jan. 

1977. Print. 

5. Evenhuis, Gertie. “Daantje de Wereldkampioen.” Trouw 10 maart 1977. 

Print. 

 

Vier van deze recensies zijn krantenartikelen (2-5), waarvan er twee uit nationale kranten 

komen (4 en 5) en twee uit regionale kranten (2 en 3). Recensie 1 is verschenen in de KRO 

Luisterwijzer, een radiogids voor schoolkinderen waarin wekelijks werd besproken welke 

programma’s er zouden worden uitgezonden. Ik vermoed dat er een fragment uit Daantje zou 
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worden voorgelezen op de radio en dat deze recensie als voorbereiding daarop diende. De 

recensie is dan ook geschreven voor kinderen.  

 

A. DE AUTEUR 

Net als in de recensies over De reuzenperzik, wordt ook in de recensies over Daantje weinig 

aandacht besteed aan de persoon Dahl. Evenhuis is de enige die de lezer kort bewust maakt van 

Dahls relatie tot het boek en noemt in Trouw de scène in het boek waarin Daantje door een 

onderwijzer met een liniaal op zijn vingers wordt geslagen. Ze schrijft: “[Men ziet] de tragiek 

van het kind Roald Dahl zelf, die op zijn deftige kostschool in Engeland precies zó werd 

afgeranseld.” Verder is er over de auteur in deze vijf recensies niets te vinden. 

 

B. HET WERK 

Ook over het werk wordt, op een samenvatting na, wederom verrassend weinig geschreven. 

Dahls schrijfstijl, die zoals gezegd toch erg typerend is en het boek tekent, wordt geen enkele 

keer genoemd, en alleen De Vreede schrijft over zijn gebruik van humor (“Ik heb het zo nu en 

dan hinnikend van de lach zitten lezen”). Slechts één recensie schenkt aandacht aan de 

illustraties van Jill Bennett en stelt dat het boek “ouderwets geïllustreerd” is (“Kind”), en ook 

aan de kwaliteit van de vertaling wordt een minimaal aantal woorden vuilgemaakt. De Vreede 

vindt dat de vertaling “is zoals men verwachten kan: uitstekend dus” en Evenhuis merkt op dat 

er één foutje in zit (“cooking a chicken is een kip braden en niet koken”). Verder vindt ze dat 

“van de vertaling van Harriet Freezer hetzelfde [kan] worden gezegd wat van de schrijver 

gezegd kan worden: de woorden vliegen van hem af als vonken van een slijpsteen, en dat effect 

heeft zij bewaard.” 

 

C. DE CONTEXT 

De context van het werk wordt wat uitgebreider besproken. De KRO Luisterwijzer probeert het 

stropen uit het boek te koppelen aan een buitentekstuele werkelijkheid en schrijft:  

 

Als je aan een jachtopziener op de Veluwe vraagt hoe hij over 

stropen denkt, zal hij er weinig goede woorden voor over hebben. 

Het stropen, zoals dat er nu gebeurt, heeft niets te maken met wat 

Daantjes vader doet. Op de Veluwe wordt gestroopt door mensen wie 

het alleen maar te doen is om zoveel mogelijk dieren te doden en 

die duur te verkopen. 

 

Dit maakt stropen een tastbare activiteit voor de jeugdige lezer, die zich waarschijnlijk niet veel 

kan voorstellen bij wat Daantjes vader ’s nachts uitspookt. En ook elders wordt een buiten-

tekstuele werkelijkheid aangegrepen: “Kinderen met vader die al hun energie, creativiteit en 

inventiviteit in hun werk stoppen en ’s avonds moe thuiskomen, die kinderen zullen jaloers zijn 

op Daantje” (“Kind”). Door dergelijke terugkoppelingen komt het boek dichterbij het kind te 

staan en wordt het proces van begrijpend lezen voor het kind vergemakkelijkt.  
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 Daarnaast wordt een aantal keer verwezen naar eerder werk van Dahl. De Vreede mij-

mert in de inleiding van haar recensie: “Ik vind [Daantje] zijn beste [werk] geloof ik, hoewel... 

De fantastische meneer Vos?” En later schrijft ze: “Dahl zou Dahl niet zijn, als de eigenaar van 

het bos niet een onsympathieke fabrieksdirecteur was.” Hiermee geeft ze impliciet aan dat er 

overeenkomsten bestaan tussen Dahls boeken en dat Daantje prima in zijn oeuvre past.  

 Tenslotte komt ook Dahls werk voor volwassenen twee keer voorbij. Evenhuis merkt op 

dat Daantje een “knappe omwerking” is van het slotverhaal van Dahls volwassenenbundel Kiss, 

Kiss, en de laatste regels van de recensie in de Amersfoortse Courant herinneren de lezer eraan 

dat Dahl naast kinderboeken ook boeken voor volwassenen heeft geschreven (“Kind”). 

 

D. EFFECTEN OP DE LEZER 

Over eventuele effecten die Daantje op de lezer zou kunnen hebben wordt, in tegenstelling tot 

De reuzenperzik, weinig geschreven. KRO Luisterwijzer stelt: “Als je leest, hoe het [stropen] 

allemaal gebeurt, dan kun je je voorstellen, dat vader het stropen niet kon laten omdat het zo’n 

wonderbaarlijke opwindende sport’ is.” Met wat goede wil zou dit kunnen worden geïnter-

preteerd als een affectief-emotioneel effect: de lezer kan zich identificeren met Daantjes vader. 

In de Amersfoortse Courant staat: “Maar [Daantjes] vader legt hem uit dat fazanten stropen 

helemaal niet slecht is, als je het maar (maatschappij)kritisch bekijkt.” Dit zou als een cognitief 

effect kunnen worden geïnterpreteerd: het verschaft de lezer inzicht in de denkwijze van 

Daantjes vader. Beide opmerkingen zijn echter geen schoolvoorbeelden van effecten op de 

lezer. 

 

E. WAARDEOORDEEL 

Het eindoordeel, tenslotte, is eenduidig. Hoewel niet alle recensies een waardeoordeel geven, is 

de toon van alle teksten onveranderlijk positief. De Amersfoortse Courant vindt dat het boek 

niet enkel door kinderen zou moeten worden gelezen, maar ook door hun ouders. “Niet alleen 

omdat het een leuk, goed geschreven en bovendien kritisch verhaal is waaraan veel leesplezier 

te beleven valt, maar vooral ook omdat ouders dan zelf de boodschap achterin ter harte kunnen 

nemen.” Goeman-van Randen stelt verder dat het een “heerlijk zorgeloos vrolijk boek” is, en 

volgens Evenhuis is het een “puntgaaf kinderboek”. 

 

 

3.1.3 Laat: Matilda 

 

Matilda heb ik gekozen als laat werk, omdat het één van Dahl laatste werken is die tijdens zijn 

leven zijn gepubliceerd. Na Matilda verschenen nog Rijmsoep, Ieorg Idur, De dominee van 

Dreutelen en De Minpins, maar Rijmsoep is een gedichtenbundel en de andere drie titels zijn 

postuum verschenen en daardoor door de media anders ontvangen dan zijn eerdere werken. 

Matilda is dus Dahls laatste prozaïsche werk dat is verschenen toen hij nog leefde en daarom in 

mijn ogen bij uitstek geschikt voor deze analyse.  
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 In 1988 was Dahl ronduit een beroemd kinderboekenschrijver. Zoals ik in hoofdstuk 1 

heb besproken was hij in het Verenigd Koninkrijk mateloos populair, en in Nederland was dat 

niet veel anders. Zijn bezoeken aan ons land kregen veel aandacht en zijn nieuwe titels werden 

uitgebreid besproken in de media. Over Matilda heb ik dan ook maar liefst acht recensies 

kunnen selecteren, namelijk (zie BIJLAGE 6): 

 

1. Boonstra, Bregje. “Knappe kop.” NRC Handelsblad 16 sept. 1988. Print. 

2. Houts, Catherine van. “De perfecte wraak van een begaafd klein meisje.” 

Flevoparool 10 nov. 1988. Print.  

3. Frederik, Victor. “‘Matilda’ door geforceerd slot niet Roald Dahl’s beste 

boek.” Utrechts Nieuwsblad 13 okt. 1988. Print. 

4. Kromhout, Rindert. “Nieuw verhaal Roald Dahl biedt weinig verrassing.” de 

Volkskrant 27 sept. 1988. Print. 

5. Evenhuis, Gertie. “Roald Dahl wint op alle fronten.” Trouw 5 okt. 1988. 

Print. 

6. Linders, Joke. “Het armzalig lot van een boekenwurm.” Algemeen Dagblad 

30 sept. 1988. Print. 

7. Holtrop, Aukje. “Grinneken. Matilda van Roald Dahl.” Vrij Nederland 1 okt. 

1988. Print. 

8. Sterck, Marita de. “Matilda. Dahls ijzersterke en tere ode aan het lezen.” 

Jeugdboekengids 31.1 (1989). Print. 

  

Zes van deze recensies zijn krantenartikelen (1-6), waarvan er vier uit nationale dagbladen 

komen (1, 4, 5 en 6) en twee uit regionale kranten (2 en 3). Recensie 5 is geschreven door Gertie 

Evenhuis, die ook Daantje, de wereldkampioen recenseerde (zie pagina 19); recensie 7 komt uit 

opinieweekblad Vrij Nederland, dat toen, in 1988, nog een wekelijkse krant was; en recensie 8 

komt uit het kritisch bibliografische tijdschrift Jeugdboekengids, dat in 1994 is opgehouden te 

bestaan. Geen enkele recensie is dus specifiek op kinderen gericht, hoewel Aukje Holtrop in 

Vrij Nederland wel af en toe de jeugdige lezer aanspreekt en haar recensie besluit met de regels: 

“Als het Sinterklaas was, zou je het op je verlanglijst moeten zetten. Nu moet je het zelf maar 

kopen van je zakgeld.” Zie daarvoor het kader ‘Meervoudige adressering’ op de volgende 

pagina. Alleen de laatste recensie is geschreven voor een andere doelgroep, namelijk vakspecia-

listen als pedagogen, onderwijzers, en andere mensen die zich bewegen in het jeugdliteraire 

veld. Toch is ook deze recensie ook voor leken van begin tot eind te volgen, doordat auteur De 

Sterck geen vaktermen gebruikt, maar in alledaags Nederlands haar bevindingen verwoordt. 
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A. DE AUTEUR 

Hoewel Dahl ten tijde van de verschijning van Matilda in Nederland al erg bekend was, is er in 

de recensies over Matilda nog steeds verrassend weinig aandacht voor de persoon Dahl. Mis-

schien gingen de recensenten ervan uit dat hun lezers al wisten wie Dahl was; misschien wilden 

ze zich vooral focussen op het boek. Hoe het ook zij: de informatie die wel over hem gegeven 

wordt hangt vaak samen met de inhoud van het boek. Zo schrijven Boonstra, Holtrop en 

Evenhuis alle drie kort over Dahls weerzin tegen volwassenen en het onderwijs. Holtrop:  

“[Dahl] lijkt me nogal sterk geobsedeerd door wraaknemingen op verschillende nare volwas-

senen, zo sterk zelfs dat hij Matilda in het begin van het boek eigenlijk nét zo onaangenaam laat 

terugpesten als ze zelf gepest wordt.” Boonstra: “[Bulstronks] weerzinwekkende gestalte [is] 

centimeter voor centimeter opgebouwd uit Dahls frustraties over het onderwijs.” En Evenhuis: 

“Deze auteur heeft zo zijn grieven tegen het opvoedersdom; reden te over, men leze zijn Boy er 

maar op na.” 

 Verder schenkt alleen Marita de Sterck aandacht aan het leven van Dahl. Zij betrekt bij 

haar recensie een interview met Dahls dochter Tessa, die stelt dat Dahls werk emotioneel rijker 

is geworden sinds hij op 70-jarige leeftijd opnieuw verliefd werd en trouwde. Hierdoor zou 

Dahl een “geheim stukje van zichzelf” hebben onthuld en zijn gave om kinderen in verrukking 

te brengen tot een hoogtepunt hebben gebracht, met Matilda als bewijs.  

 

B. HET WERK 

Over Matilda zelf wordt in de recensies vanzelfsprekend beduidend meer geschreven. Naast de 

obligate samenvatting worden vooral de stijlkwaliteiten van Dahl in bijna iedere tekst genoemd. 

Zijn plotopbouw is volgens De Sterck goed uitgebalanceerd, de stijl “pittig onderkoeld” en de 

dialogen uitermate vinnig en veelzeggend. Linders vindt dat de dialogen juist “een komische 

 

Meervoudige adressering 

De recensie van Aukje Holtrop is er één waaruit niet goed duidelijk wordt voor wie het stuk is 

geschreven. In de inleiding adresseert ze de jonge lezer door een situatie op het schoolplein te 

schetsen, en ook aan het einde spreekt ze deze lezer aan wanneer ze het kind stimuleert Matilda te 

gaan kopen van zijn of haar zakgeld. Opmerkingen als: “Hij lijkt me nogal sterk geobsedeerd door 

wraaknemingen” lijken echter voornamelijk bedoeld voor de volwassen lezer van de recensie, en ik 

vermoed dat het kind ook niet veel interesse zal hebben in de stilistische waardering die Holtrop 

aan het boek toekent. Daarmee is haar stuk zogenaamd meervoudig geadresseerd: ze spreekt met 

één en dezelfde tekst meerdere lezers aan. Teksten die meervoudig geadresseerd zijn kennen 

enerzijds een algemene functie, en anderzijds een betekenis voor de verschillende doelgroepen 

apart (Sauer). Vooral in jeugdliteratuur treedt dit verschijnsel vaak op: kinderboeken zijn vaak voor 

zowel het kind als de meelezende volwassenen geschreven. Een meervoudige adressering in de 

kinderliteratuur duidt meestal op een complexe inhoud en structuur, die ook voor volwassen lezers 

interessant is (Kümmerling-Meibauer 283). Ook Dahls boeken zijn dikwijls meervoudig 

geadresseerd. Zijn gevoel voor humor is vaak voor het kind nog niet helemaal te begrijpen, maar 

verlevendigt het werk voor de meelezende volwassene juist extra.  
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spiegel” bieden en stelt dat Dahls taalvondsten nog steeds superieur zijn. Evenhuis is het 

daarmee eens en noemt zijn taalgebruik “voortreffelijk”, net als de opbouw van het boek: de 

korte hoofdstukken werken volgens haar uitstekend. 

 Daarnaast erkennen de recensenten dat ook de humor in Matilda het boek ijzersterk 

maakt. “Deze absolute topauteur . . . heeft het vermogen om een glashelder verhaal te koppelen 

aan humor,” zo stelt Frederik. Boonstra vergelijkt Dahls werk met sprookjes, maar maakt 

daarbij een belangrijk onderscheid door te schrijven dat er in sprookjes geen humor zit, terwijl 

Dahls werk daarvan juist overstroomt. Ook Holtrop benoemt dit in haar recensie: 

 

De idiote situaties, de beschrijvingen van vieze mensen die op hun 

kleren morsen, enge slijmerige dieren die op vervelende grote 

mensen springen, het gegrauw en gesnauw van volwassenen tegen 

kinderen, de gemene straffen die ze bedenken en de slimme 

tegenzetten die de kinderen daartegenover bedenken. Je zit 

voortdurende te grinniken als je Matilda leest. (Holtrop) 

 

Toch bestaat er blijkbaar ook zoiets als ‘teveel humor’. Holtrop vervolgt verderop in haar 

recensie namelijk: “Het is allemaal zo karikaturaal dat ik eerlijk gezegd ergens halverwege het 

boek er een beetje genoeg van kreeg en nu wel eens iets zachtaardigs wilde lezen. Al die 

scheldpartijen en dat gegooi en gesmijt werd me wat teveel.”  

 Verder wordt zonder uitzondering het werk van Quentin Blake geroemd. Van Houts 

noemt zijn illustraties “rijk en prachtig”, volgens Linders zijn ze “geestig” en Holtrop schrijft 

dat de ongelooflijke wezens waarover Dahl schrijft “minstens voor de helft zo ongelooflijk” 

worden door “de prachtige tekeningen van Quentin Blake”. Gertie Evenhuis durft zelfs te stellen 

dat als Roald Dahl onsterfelijk wordt, dat mede te danken is aan “zijn metgezel in kwaadaardige 

spot, de illustrator Quentin Blake. Die twee horen bij elkaar zoals de kerk en de duivel” (zie 

kader). Ook Dahls andere metgezel, vertaalster Huberte Vriesendorp, ontvangt de nodige lof: 

haar vertaling wordt “voortreffelijk” (Evenhuis), “schitterend” (Holtrop) en “subliem” (Linders) 

genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quentin Blake 

Quentin Blake, Dahls vaste illustrator en tevens illustrator van boeken van onder andere Dr. Seuss, 

is een belangrijk onderdeel van Dahls immense succes. Zowel 1996 als in 2005 werd hij in Engeland 

door kinderen van 7 tot 11 jaar gekozen als favoriete illustrator (Maynard, McKay en Smyth 57), en 

ook in Nederland is er geen recensie te vinden waarin hij niet geroemd wordt. “Een boek van Roald 

Dahl zonder tekeningen van Quentin Blake is een boek waaraan iets essentieels ontbreekt,” aldus 

recensent Rindert Kromhout (“Rotbeesten”). En inderdaad: niet voor niets liet uitgeverij De Fontein 

in 1997 alle boeken van Dahl van Blake-tekeningen voorzien. “At one level Blake brings unity to a 

diverse body of work, and at another he helps to assuage adult alarm over such unsettling 

characters as the marauding crocodile or the outrageous Twits through the comedy or the 

overdone craziness of his pictures” (Alderson).  
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C. DE CONTEXT 

Veel van de recensenten stellen dat er zoiets als een typisch Dahlboek is, en dat Dahl bij het 

schrijven een formule hanteert die in elk van zijn boeken terug te vinden is. In de recensies over 

Daantje werd dat al gesuggereerd door Mischa de Vreede, en twaalf jaar en evenzoveel boeken 

verder lijkt het overduidelijk: al Dahls verhalen verlopen volgens eenzelfde lijn. Holtrop vat 

deze formule, Dahls poëtica, krachtig in een paar zinnen samen.  

 

In al zijn boeken komen buitengewoon nare mensen voor, een enkele 

keer ook dieren, die op een heel handige en slimme manier 

schaakmat gezet worden door mensen die in het begin van het 

verhaal machteloos leken. Vaak zijn het kinderen die niet bang 

zijn en geen zin hebben om opzij te gaan voor afschuwelijke 

volwassenen. Ze zijn machteloos, of ze zijn straatarm, of ze zien 

er onooglijk uit: uiteindelijk winnen ze en dat doen ze altijd op 

een hele leuke, geestige manier. 

  

Ook Matilda lijkt aan de hand van deze formule geschreven te zijn. Volgens Linders “doet [het] 

in veel opzichten denken aan voorgangers als De heksen en De GVR. Opnieuw stelt Dahl de 

macht van volwassenen aan de kaak, verdeelt hij de wereld op overzichtelijke wijze in goed en 

kwaad en vindt hij een volmaakt gelukkige oplossing voor de narigheid van zijn hoofdpersoon.” 

Op basis van deze bevinding wordt een aantal keer geconcludeerd dat Matilda geen sterk werk 

is. Zo stelt Boonstra dat het niet aan De GVR kan tippen omdat “het te veel routineuze trekjes” 

heeft, en vindt Frederik dat Matilda “wat frisheid en originaliteit betreft” ver boven het 

gemiddelde jeugdboek uitsteekt, maar niet Dahls beste werk is. Kromhout schrijft zelfs dat 

Matilda weinig nieuws biedt voor wie Dahls andere boeken al kent. Van Houts is de enige die 

het boek bekijkt in het licht van zijn werk voor volwassenen, en doet dat bij wijze van uitzon-

dering op een positieve manier. “Zijn verbeelding overschrijdt gemakkelijk de grenzen van het 

absurde, zoals hij ook bewees in zijn sterke en al bijna klassiek geworden luguber getinte 

verhalen voor volwassenen.”  

 Dahl wordt verder in verband gebracht met een aantal Nederlandse auteurs. Alleen Hans 

Dorrestijn deed dat al eerder; die vond dat De reuzenperzik iets weg had van Godfried Bomans’ 

Erik of Het Klein Insectenboek (zie pagina 18). Over Matilda schrijft Linders: “Net als bij onze 

eigen Annie M.G. Schmidt schittert [Dahls] werk door de combinatie van ernst en humor.” 

Gertie Evenhuis relateert Dahls werk, zoals ik dat in hoofdstuk twee al liet zien, aan dat van 

Chris van Abcoude (Pietje Bell) en C.J. Kievit (Dik Trom). “Hoewel Dahl van schrijftechniek, 

stijl en compositietalent ver de meerdere is van dit merkwaardige driemanschap, hebben Van 

Abcoude en Kievit één element met hun Engelse collega gemeen: zij schreven de eerste anti-

autoritaire kinderboeken die onze jeugdliteratuur voortbracht, en kinderen hebben in alle tijden 

een fijne neus van herkenning gehad voor de kleine anarchist in hun hoofdpersonen.” 

 Tenslotte stelt De Sterck dat Dahl in Matilda op een “uiterst ingenieuze en ook functio-

nele manier met clichés en stereotiepen uit de ontspanningsliteratuur” speelt, en wordt in meer-

dere recensies voor het eerst — en eindelijk — de link tussen Dahls werk en sprookjes gelegd. 

“[Dahls verhalen] gaan onveranderlijk over goed en kwaad . . . en het kwaad dient te allen tijden 
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het onderspit te delven,” stelt Boonstra, precies zoals in veel sprookjes het geval is. Opvallend is 

dat tweemaal de vergelijking met Klein Duimpje wordt gemaakt. Boonstra schrijft dat “Matilda 

de Klein Duimpje van de tachtiger jaren” is, en ook Holtrop ziet deze overeenkomst: “Dahl 

[maakt] de tegenstelling tussen de echte wereld en zijn boekenwereld nog groter door verschrik-

kelijk te overdrijven: een vervelende man wordt een supermonster met een vieze baard, een nare 

vrouw vertaalt hij naar een groot monster met een afschrikwekkend uiterlijk en een veel te harde 

stem. Zoiets als de reus uit Klein Duimpje, en inderdaad lijken Roald Dahls verhalen soms op 

sprookjes van vroeger, maar dan opnieuw verteld.” 

 Holtrop is de enige die Matilda verbindt aan een buitentekstuele werkelijkheid. Zij leidt 

haar recensie in met de tekst: “Je wordt op school gepest omdat je bang bent in de ringen. 

Stiekem droom je ervan ooit op het schoolplein te lopen en achteloos de gevaarlijkste toeren uit 

te halen. Of je hebt ruzie met een leraar en krijgt te veel straf: dan fantaseer je dat je met enkele 

welgekozen woorden die man even laat zien wie er de baas is.” Ze maakt Matilda hiermee een 

afspiegeling van de werkelijkheid van het kind, maar zegt er wel bij: “Als kind kun je niet veel 

meer dan dromen en fantaseren om je gelijk te halen, maar als schrijver kun je verhalen maken 

van die fantasieën.” Door deze connectie met de buitenwereld spreekt het boek wellicht meer tot 

de verbeelding van de jeugdige lezer. 

 

D. EFFECTEN OP DE LEZER 

Recensent Frederik schrijft dat Dahls boeken nooit ‘zomaar verhaaltjes’ zijn. “Altijd heeft hij 

een boodschap die — in tegenstelling tot veel kinderboekschrijvers — niet alleen gericht is op 

de voorlezende volwassene, maar ook duidelijk is voor de kinderen.” En inderdaad: uit alle 

recensies blijkt dat Matilda door deze onderliggende boodschap een aantal effecten op haar 

lezers heeft. Boonstra benoemt het affectief-emotionele effect dat optreedt wanneer de lezer 

zichzelf herkent in het feit dat volwassenen slecht zijn en zich daardoor kan identificeren met 

Matilda. Van Houts bevestigt dit, en ook Linders is het met Boonstra eens: “Het eerste 

hoofdstuk heeft na een briljant begin een wat belerende inzinking, maar daarna krijgen de 

lotgevallen van Matilda je onherroepelijk te pakken.” Holtrop weet het het meest treffend te 

verwoorden:  

 

In al zijn boeken komen buitengewoon nare mensen voor, een enkele 

keer ook dieren, die op een heel handige en slimme manier 

schaakmat gezet worden door mensen die in het begin van het 

verhaal machteloos leken. . . . Dat is mooi en geeft de lezer 

moed: wat die kinderen lukt, lukt jou misschien ook. De fantasie 

van de schrijver werkt als een pepmiddel: kom op, laat je niet in 

de hoek duwen, verzin er iets op. 

 

Volgens Holtrop heeft Matilda dus niet alleen een affectief-emotioneel effect op haar lezer, 

maar ook een cognitief effect (het verschaft inzicht) en een pragmatisch effect (troostbiedend). 

Zelfs Kromhout, die op zijn zachtst gezegd niet erg positief is over Matilda, is het met de dames 

eens: “De lezer is vervuld van medelijden met die twee en zint op wraak.” Overigens kan dat 

ook als een hedonistisch effect worden beschouwd: de lezer wordt meegesleept in het verhaal en 
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zint daardoor op wraak. Zoals Boonstra het beschrijft: “Lezen is bij [Dahl] een avontuur en 

soms krijg je het gevoel dat de schrijver zelf ook reuze benieuwd is waar zijn verzinsels toe 

zullen leiden.”  

 Tenslotte gooit Dahl met Matilda ook pedagogisch gezien hoge ogen. Evenhuis merkt 

terecht op dat Dahl goede leesgewoonten lijkt te willen stimuleren. Matilda is daarmee 

pragmatisch en voorbeeldstellend: de jonge protagonist leest wereldliteratuur en kan als voor-

beeld worden gezien voor de lezer. Zoals De Sterck het verwoordt: “Wat dit boek nog een 

bijzonder cachet verleent, is de belangrijke rol die literatuur erin speelt. Het verhaal is een ode 

aan lezen in al zijn dimensies.” 

 

E. WAARDEOORDEEL 

Matilda wordt door de recensenten vooral beoordeeld op basis van een vergelijking met eerdere 

werken van Dahl. Meerdere malen wordt gesteld dat het een echt Dahlboek is, waarmee wordt 

gedoeld op de eerder genoemde vaste formule van Dahl en zijn typische schrijfstijl, maar dat het 

qua originaliteit en frisheid niet uitsteekt boven eerdere werken. Kromhout verwoordt het 

treffend: “Matilda is . . . zonder meer een goed geschreven boek, spannend en boeiend van de 

eerste tot de laatste bladzijde. En toch ben je als trouwe Dahllezer na afloop niet tevreden. Je 

houdt het gevoel over: mooi, maar ik geloof dat ik dit al eens eerder heb gelezen. Het boek is 

niet verrassend.” Toch is niet iedereen dat met hem eens. Van Houts besluit haar recensie als 

volgt: “Matilda is weliswaar een boek voor kinderen, maar het is zo lekker, humoristisch en 

boeiend geschreven, dat het ook in grotere handen op zijn plaats is. Een rasverteller als Dahl 

overstijgt leeftijdsverschillen.”  

 

 

3.2  Bevindingen 

 

Zoals ik eerder in dit hoofdstuk al aangaf, hoopte ik in de recensies over De reuzenperzik, 

Daantje, de wereldkampioen en Matilda een verschuiving te kunnen ontdekken in de criteria die 

de recensenten handhaafden, en aan de hand daarvan vast te kunnen stellen hoe Dahls bekend-

heid zich heeft ontwikkeld. Inderdaad is er bij de vergelijking van de bovenstaande analyses het 

één en ander dat opvalt.  

 De grootste inhoudelijke verschuiving is te vinden in de bespreking van de context van 

het werk: de werken waarmee het boek in verband wordt gebracht. Waar in de recensies over 

De reuzenperzik enkel wordt verwezen naar Dahls werk voor volwassenen (er was immers nog 

niets anders van zijn hand verschenen) en het boek daarmee zelfs wordt vergeleken (zie 3.1.1: 

C), wordt Matilda alleen maar besproken in het licht van Dahls andere kinderboeken: recen-

senten stellen dat het niet zo is goed als De GVR, doet denken aan De heksen, enzovoorts. Dit is 

een duidelijke verandering in de plaatsing van het betreffende werk in het oeuvre die vooral 

veroorzaakt wordt door de vaste formule die Dahl in vrijwel al zijn kinderboeken hanteert, en 

waarin “buitengewoon nare mensen . . . op een heel handige en slimme manier schaakmat gezet 

worden door mensen die in het begin van het verhaal machteloos leken” (Holtrop). Door deze 
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formule wordt het voor critici gemakkelijker om werken met elkaar te vergelijken en er zo een 

waardeoordeel aan te verbinden. Amusant hieraan is dat De reuzenperzik door de meeste 

recensenten werd bestempeld als een kinderboek van “de befaamde korte griezelverhalen-

schrijver Roald Dahl” (“Beesten”), omdat destijds simpelweg nog geen sprake was van de Dahl-

formule. Achteraf gezien past ook deze titel echter precies in de Dahlformule. De reuzenperzik 

is daardoor een prachtig startpunt van Dahls oeuvre voor kinderen.  

 Een andere opvallende verschuiving is de verandering van het vermeende effect van het 

besproken werk op de jeugdige lezer. Waar in de recensies over De reuzenperzik de aandacht 

vooral uitgaat naar de negatieve effecten die het boek op de lezer zou kunnen hebben, wordt in 

de recensies over Matilda enkel over de positieve effecten gesproken. Dat is opvallend, omdat 

Matilda, net als De reuzenperzik, ook zeker elementen bevat die als aanstootgevend zouden 

kunnen worden bestempeld. Een schooldirectrice die een meisje aan haar haren rondzwaait en 

over een puntig hek heen wegslingert is net zo schokkend als twee tantes die worden plat-

gewalst door een reuzenperzik. Toch heeft geen van de recensenten die Matilda beoordeelden 

hieraan aanstoot genomen en lijkt de receptie dus van tweezijdig te zijn ontwikkeld naar 

eenzijdig. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat critici na 18 Dahltitels gewend waren 

geraakt aan zijn bij vlagen grove, gewelddadige verhalen, en als een gevolg daarvan de aan-

stootgevende elementen niet meer als zodanig ervoeren. 

 Tenslotte is er in de late recensies meer aandacht voor de typische schrijfstijl van Dahl 

dan in de recensies uit de jaren ’60 en ’70; in de recensies over De reuzenperzik en Daantje 

wordt vrijwel niet gesproken over de schrijfstijl van Dahl, terwijl in de recensies over Matilda 

dat juist precies datgene lijkt te zijn waarnaar alle aandacht uitgaat. Dat komt waarschijnlijk 

simpelweg, net als dat opging voor de hierboven besproken Dahlformule, doordat in Dahls 

vroege werk nog niet duidelijk was dat de humoristische, karikaturale manier van schrijven die 

hij hanteerde zo tekenend was voor zijn kinderboeken, zo typisch Dahl. In recensies over 

Matilda was dat wel het geval en leidt het tot opmerkingen als: “Zijn taalvondsten blijven 

superieur” (Linders, “Armzalig”). Alsof na 25 jaar enkel nog maar klasse van Dahl kon worden 

verwacht. En misschien is dat ook wel zo.  

 Aan de recensies valt echter meer te ontdekken dan slechts deze verschuivingen van de 

door de recensenten gehandhaafde criteria. Ook kenmerken die samenhangen met de verschij-

ningsvormen van de recensies zijn veelzeggend. Bij vergelijking van de bovenstaande analyses 

vallen namelijk vier dingen op die, net als de verschuivingen van de gehandhaafde criteria, 

duiden op een toenemende populariteit van Dahl en zijn werk. Eén van die dingen is de af-

nemende spreiding van de recensiedata. Ter verduidelijking van die term heb ik in de volgende 

tabel de hierboven geanalyseerde recensies op chronologische volgorde van verschijningsdatum 

gezet.  

 

 

 

 

 



29 

 

De reuzenperzik Daantje, de wereldkampioen Matilda 

11 december 1963 28 januari 1977 16 september 1988 

5 maart 1964 10 maart 1977 27 september 1988 

10 juni 1964 3 augustus 1977 30 september 1988 

22 november 1975 11 oktober 1977 1 oktober 1988 

23 april 1976 22 oktober 1977 5 oktober 1988 

  13 oktober 1988 

  19 november 1988 

Tabel 1. Verschijningsdata van de verschillende recensies op chronologische volgorde. 

 

Wat opvalt aan de bovenstaande tabel is dat de recensies over De reuzenperzik heel gespreid 

zijn gepubliceerd: de eerste verscheen in 1963 en de laatste maar liefst 13 jaar later, in 1976. 

Dat is gedeeltelijk veroorzaakt door het feit dat het boek onder verschillende titels en bij 

verschillende uitgeverijen is verschenen, maar die vlieger gaat niet helemaal op: ook tussen de 

verschijningsdata van de eerste drie recensies, die alle drie over dezelfde uitgave gaan, zit veel 

tijd: ze zijn gepubliceerd in een tijdsbestek van maar liefst zes maanden. Bij de recensies over 

Daantje is die spreiding al minder — alle vijf de recensies zijn in hetzelfde jaar verschenen — 

maar toch zit er nog een tijdsspanne van tien maanden tussen de eerste en de laatste tekst. Bij 

Matilda is die tijdsspanne vrijwel verdwenen: tussen de eerste en de laatste recensie zit slechts 

twee maanden tijd.1 

 Wat ook de aandacht trekt, is de soort media waarin de recensies zijn verschenen. In de 

25 jaar die zijn verstreken vanaf de publicatie van Beesten aan boord tot aan de publicatie van 

Matilda hebben de recensies over Dahls werk een flinke reis gemaakt. Waar 80% van de 

recensies over De reuzenperzik in regionale dagbladen verscheen, en ook 60% van de recensies 

over Daantje, verschenen de recensies over Matilda bijna zonder uitzondering in gerenom-

meerde nationale bladen: slechts twee van de acht teksten (25%) komen uit een regionaal dag-

blad. Waar in 1963 door regionale bladen dus met moeite een kleine kolom voor Dahl werd 

vrijgemaakt, besteedden nationale bladen in 1988 met liefde kostbare paginaruimte aan de 

bespreking van zijn werk. En dat brengt me bij het derde punt: de plaats van de recensie in het 

medium. Waar de recensies over De reuzenperzik voornamelijk in een vaste boekenrubriek 

verschenen en gemiddeld een centimeter of tien, hoogstens een enkele paginahoge kolom van de 

pagina bestreken, vormden de recensies over Matilda allemaal een geheel eigen, vaak pagina-

groot artikel.  

 Het laatste punt van aandacht is de identiteit van de recensenten. Van de recensies over 

De reuzenperzik is maar één artikel geschreven onder vermelding van de auteursnaam; de 

andere vier gaan simpelweg zonder. Bij de recensies over Daantje is dat al anders: daar zijn nog 

                                                           
1
 De recensie van Marita de Sterck heb ik in dit overzicht niet meegenomen, omdat van die recensie geen 
precieze verschijningsdatum bekend is. 
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maar twee van de vijf recensenten naamloos, en onder de recensenten die wel met naam en 

toenaam worden vermeld bevinden zich Mischa de Vreede, vaste recensent van het NRC 

Handelsblad, en Gertie Evenhuis, jeugdboekenschrijfster en vaste recensent van Trouw. De 

recensies over Matilda zijn tenslotte stuk voor stuk geschreven door toonaangevende namen in 

recensieland: Bregje Boonstra, Rindert Kromhout, Joke Linders, Aukje Holtrop, en wederom 

Gertie Evenhuis klommen in 1988 in de pen om de nieuwe Dahl te bespreken.  

 

 

3.2.1 Plaatsing binnen een theoretisch kader 

 

De vier bovenstaande punten (de afnemende spreiding van de recensiedata, de soort media 

waarin de recensies zijn verschenen, de plaats van de recensie in het medium en de identiteit 

van de recensenten) komen samen in de ideeën van socioloog Pierre Bourdieu (1930 – 2002). 

Hij stelde dat de status van een kunstwerk niet afhangt van de intrinsieke eigenschappen die het 

heeft, maar van de artistieke eigenschappen die de samenleving eraan toekent. Pas wanneer een 

werk door de gatekeepers van het literaire veld (uitgevers, critici, literaire instituten en organi-

saties) wordt toegelaten tot het veld, krijgt het volgens Bourdieu een bepaalde status die er voor 

die toelating nog niet was. Dit proces noemt hij de symbolische productie van literatuur 

(Dorleijn en Van Rees 239).  

 ‘Status’ is dus een sleutelwoord in de theorie van Bourdieu. Daarmee doelt hij echter 

niet uitsluitend op de status van het werk; ook de status van de gatekeepers is van belang, omdat 

de voorkeuren van het publiek voortvloeien uit de status van de gatekeepers (ibidem 240). Met 

andere woorden: wanneer een recensent van een kwaliteitskrant positief is over een werk, zal 

het publiek dat werk sneller kopen dan wanneer de recensent datzelfde had geschreven voor een 

blad van minder kwaliteit en status, zoals een regionale krant.  

 Het is precies deze omgeving van status en aanzien waarin Dahls werk functioneert: zijn 

populariteit en de critici die zijn werk beoordelen werken (waarschijnlijk onbewust) samen in 

een min of meer vicieuze cirkel. Immers, zonder de erkenning van critici zou Dahls werk geen 

hoge status hebben, en de critici behandelen zijn werk omdat het (door hun eigen toedoen) een 

hoge status heeft: een bespreking van een werk met waarde komt ten goede van hun eigen 

status. Dat verklaart een groot deel van de bevindingen op de voorgaande pagina’s: aan het 

begin van zijn kinderboekencarrière had Dahl nog geen succes en dus geen status, en werd zijn 

werk pas maanden na verschijning via korte artikelen beoordeeld door naam- en statusloze 

recensenten in bladen met net zo weinig aanzien. Naarmate hij meer werd opgemerkt door het 

publiek, en door de gatekeepers werd toegelaten tot het literaire veld, werd hij vaker besproken 

door critici met status (Mischa de Vreede, Gertie Evenhuis), wat zorgde voor een groei van de 

waarde van zijn oeuvre. Uiteindelijk groeide zijn aanzien zo ver uit, dat zijn werk binnen een 

aantal weken na verschijning enkel nog in bladen met aanzien uitgebreid werd besproken door 

critici in een goede positie, die op hun beurt hun status probeerden te behouden door werk van 

een statussymbool als Dahl te bespreken.  

 Ook een ander opvallend aspect van de receptie van Dahls werk in Nederland kan 

worden verklaard aan de hand van Bourdieus theorie, namelijk de omslag van een tweezijdige 
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naar een eenzijdige receptie van Dahls werk. Zoals gezegd was Bourdieu van mening dat de 

status van een kunstwerk niet afhangt van de intrinsieke eigenschappen van het werk, maar van 

de artistieke eigenschappen die de samenleving eraan toekent. De reuzenperzik en Matilda 

bevatten allebei gewelddadige elementen, maar hadden een verschillende receptie doordat de 

recensenten aan De reuzenperzik die gewelddadige eigenschappen wel toekenden, en aan 

Matilda niet. De oorzaak daarvan hangt waarschijnlijk weer samen met de status van Dahl als 

auteur, en die van de recensent zelf. Ten tijde van De reuzenperzik was Dahl nog niet bekend en 

kon hij genadeloos worden afgebrand zonder dat dat consequenties zou hebben voor de status 

van de recensent die het werk besprak. Ten tijde van Matilda was hij een levende legende en 

zou een negatief oordeel over zijn werk reflecteren op de status van de criticus in kwestie.  

 Kort samengevat hangt de sprong die Dahls werk in relatief korte tijd heeft gemaakt dus 

volledig samen met zijn status als auteur en die van zijn recensenten. Van een paar naamloze 

journalisten die drie maanden na de verschijning van een boek in plaatselijke kranten een korte 

samenvatting over het werk publiceerden, tot een groep gretige, bekende recensenten die nog 

vóór de verschijning van de titel waarschijnlijk al vochten om wie er een paginavullend artikel 

over Dahls nieuwste boek mocht schrijven: onbewust hebben Dahl en zijn critici zich aan elkaar 

opgetrokken tot op hun huidige niveau.   
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HOOFDSTUK VIER 
Spin-offs 
 

 

De receptie van het werk van een bepaalde auteur hangt niet alleen samen met de boeken die hij 

of zij gepubliceerd heeft. Ook de producten die andere media en bedrijven op basis van zijn of 

haar werk hebben geproduceerd moeten hierbij in aanmerking worden genomen. Zo worden 

Annie M.G. Schmidts karakters Jip en Janneke nog altijd succesvol geëxploiteerd door de 

HEMA, en duikt Beatrix Potters karakter Peter Rabbit nog overal in Engeland op. Ook Dahls 

werk is buiten de boekenkast goed vertegenwoordigd. In dit hoofdstuk zal ik bespreken via 

welke andere kanalen dan de boekhandel Dahl de wereld nog steeds verovert. 

 

 

4.1 Verfilmingen 

 

De bewerking van een boek naar een film is een proces waarmee veel gemoeid gaat. Er zijn 

talloze werken over filmadaptatie geschreven, maar een duidelijk en eenduidig antwoord op die 

ene, steeds weer terugkerende vraag is er nog steeds niet: tot op welke hoogte is een boek-

verfilming een autonoom kunstwerk, en tot op welke hoogte moet het worden gezien in het licht 

van het oorspronkelijke werk — als een spin-off van het boek waarop het gebaseerd is?  

 Lezers van een boek die de verfilming ervan gaan bekijken, doen dat vrijwel altijd met 

een vergelijkende bril op, en als het boek goed was, is het niet erg aannemelijk dat de film dat 

zal overtreffen. Professor Deborah Cartmell, directeur van het Centre for Adaptations in 

Leicester, heeft onderzoek gedaan naar dit verschijnsel en stelt dat de adaptaties van populaire 

kinderboeken kunnen worden onderverdeeld in drie soorten: 1) adaptaties van klassieke kin-

derboeken zoals Peter Pan en Alice in Wonderland, die keer op keer opnieuw verfilmd worden, 

2) adaptaties van minder bekende teksten zoals The Wizard of Oz en Mary Poppins, en 3) adap-

taties van bestsellers (168). Tot die laatste categorie behoren Dahl en zijn werk, en ook Enid 

Blyton en J.K. Rowling vallen daaronder — wederom worden deze drie auteurs samen 

genoemd. De populariteit van hun boeken is volgens Cartmell gerelateerd aan de aanneme-

lijkheid dat fans van de auteur in kwestie de verfilmingen van zijn of haar boeken als minder 

dan de literaire bron zullen beschouwen. “The message is not just that the film is not as good as 

the book, but screen texts, on the whole, are seen to be vastly inferior to popular culture” (175), 

zo stelt ze. Dat is tegelijkertijd de reden dat verfilmingen van minder bekende teksten vaak wel 

succesvol zijn; als er geen sprake is van een vergelijking, gaat deze vlieger niet op.  

 Met Cartmells theorie in het achterhoofd zou gesteld kunnen worden dat Dahls boeken 

niet verfilmbaar zijn. Niet omdat het zulke slechte boeken zijn, maar juist omdat ze zo goed 

worden ontvangen — de verfilmingen zouden volgens Cartmells theorie niet kunnen tippen aan 

de oorspronkelijke werken. Ook Chloe Roberts en Darren Horne stellen iets dergelijks in hun 

artikel over de verfilmingen van Dahls werk. Zij schrijven: 
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Children’s books especially are intended to transport young minds 

to other worlds, encouraging and exercising young imagination. 

Dahl knew how best to excite and stimulate stories in his young 

fans, however he did not know how to make a blockbuster film. 

 

Toch zijn maar liefst acht van Dahls werken verfilmd, te weten: De reuzenperzik, Sjakie en de 

chocoladefabriek (dat zelfs tweemaal verfilmd is), De fantastische Meneer Vos, Daantje, de 

wereldkampioen, De GVR, De heksen en Matilda. Op de volgende pagina’s zal ik deze films 

kort bespreken. 

 

 

4.1.1 Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971) 

 

 

Regie: Mel Stuart 

Cast: Gene Wilder (Willy Wonka), Peter Ostrum (Charlie)  

 

Willy Wonka and the Chocolate Factory was de eerste verfilming van één van Dahls kinder-

boeken, gebaseerd op zijn boek Charlie and the Chocolate Factory. De toen tienjarige dochter 

van regisseur Mel Stuart zei hem dat van het boek een film moest worden gemaakt, en zo 

geschiedde (Pure Imagination). De indrukwekkende chocoladerivier werd gemaakt van water 

met chocolade en room, en maar liefst een derde van de rest van de set was eetbaar, inclusief de 

gigantische lollies die overal uit het gras staken (Susman). Gene Wilder speelde de prachtrol 

van Wonka en werd daarvoor zelfs genomineerd voor een Golden Globe Award voor beste 

acteur (ibidem). 

 Dahl zelf was niet te spreken over deze adaptatie, omdat het in de film niet draaide om 

de oorspronkelijke hoofdpersoon Charlie, maar om fabriekseigenaar Willy Wonka. Dat was te 

wijten aan het feit dat snoepfabrikant Quaker Oats, die de film gedeeltelijk financierde, 

tegelijkertijd met de verschijning van de film een nieuwe chocoladereep uitbracht: de Wonka 

Bar. Om die reden werd de titel van de film aangepast. Daarnaast miste Dahl de donkere 
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ondertoon uit het boek — de film is veel zoeter, en dat was niet hoe Dahl zijn verhaal bedoeld 

had. Daarom weigerde hij de filmrechten van het vervolg op Charlie and the Chocolate Factory 

te verkopen, het boek Charlie and the Great Glass Elevator, en maakte hij duidelijk dat er 

tijdens zijn leven niet nog een verfilming van het boek zou mogen worden gemaakt (ibidem).  

 Ondanks het fenomenale decor en de goede casting flopte Willy Wonka and the Choco-

late Factory door een gebrek aan promotie; in 1977 werden de rechten op de film door Quaker 

Oats aan Warner Bros verkocht voor het schamele bedrag van $500.000. Pas in de jaren ’80 

werd de film echt populair, omdat hij toen vaak op televisie werd uitgezonden (ibidem) en een 

soort cultstatus verkreeg (Horne en Roberts).   

 

 

4.1.2 Danny the Champion of the World (1989) 

 

 

Regie: Gavin Millar 

Cast: Samuel Irons (Danny), Jeremy Irons (vader van Danny), Robbie Coltrane (Hazell) 

 

In de verfilming van Danny the Champion of the World zetten vader en zoon Jeremy en Samuel 

Irons heel overtuigend de rollen van Danny en zijn vader neer. Als één van de weinige 

verfilmingen is dit boek volledig trouw aan het origineel van Dahl — vrijwel alles is in de film 

hetzelfde als in het boek, op het einde na. Dahl besluit Daantje, de wereldkampioen namelijk 

met een prachtige boodschap die eigenlijk niet te verfilmen is: “Voor alle kinderen die dit boek 

gelezen hebben. ALS JIJ GROOT BENT EN ZELF KINDEREN HEBT HERINNER JE DAN 

ALSJEBLIEFT ÉÉN HEEL BELANGRIJK DING! Aan een ALLEDAAGSE vader heb je niks. 

Waar een kind behoefte aan heeft en ook recht op heeft is een vader, die SPRANKELT!” (208). 

Maar hoewel de letterlijke boodschap niet in de film is verwerkt, heeft regisseur Gavin Millar, 



 

waarschijnlijk geholpen door de natuurlijke vader

een heel sprankelende vader neergezet.

 

 

4.1.3 The BFG (1989) 

 

 

Regie: Brian Crosgrove 

Stemmen: David Jason (BFG), Amanda Root (Sophie)

 

Als we regisseur Brian Crosgrove moeten geloven, stond Dahl na het zien van de verfilming 

The BFG op en gaf hij in zijn eentje een applaus voor wat hij zojuist had gezien (“BFG Trivia”). 

Toch zijn tekenfilms voor het werk van Dahl volgens Bianca Stigter van het 

minder geschikt dan speelfilms: 

 
Dahl doet altijd zijn best om de lezer te laten geloven dat het 

allemaal echt gebeurt en dat het daarom zo gek en griezelig is. 

Tekenfilms kunnen dat 

Jerry] al honderd keer in een vaas heeft zien veranderen, kijkt 

niet zo raar op als er opeens een reuzenperzik aan een boom 

groeit. ‘Raar’ verandert dan in ‘mooi’ en daar is het Dahl nooit 

om te doen geweest. (Stigter)

 

Waarschijnlijk is dit de voornaamste reden van het feit dat 

geworden. Gelukkig heeft productiemaatschappij DreamWorks in 2011 de filmrechten van het 

boek overgekocht en staat er nu een nieuwe verfilming van de grote, vriendelijke reus op de 

planning. De vraag is alleen nog wie de reus gaat
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planning. De vraag is alleen nog wie de reus gaat spelen (Child).  
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4.1.4 The Witches (1990) 

 

 

Regie: Nicolas Roeg 

Cast: Anjelica Huston (Grand High Witch), Jasen Fischer (Luke), Mai Zetteling (Grandma) 

 

Met de verfilming van De heksen, de laatste verfilming die verscheen tijdens Dahls leven, ging 

het anders dan met die van De GVR. Dahl was met deze verfilming namelijk helemaal niet blij, 

omdat het einde niet overeenkwam met het einde dat hij had geschreven. Waar hoofdpersoon 

Luke in het boek een muis blijft en daardoor waarschijnlijk tegelijkertijd met zijn geliefde oma 

zal sterven, verandert hij aan het einde van de film weer terug in een jongen. Daarmee geeft de 

film ruimte aan wat hoogleraar Creative Studies Anne-Marie Bird als één van de grootste 

kinderangsten bestempelt: verlatingsangst (120) (zie ook hoofdstuk 1), en dat is precies wat 

Dahl met het boek wilde voorkomen. Hij zwoer daarom dat Hollywood nooit meer toegang zou 

verkrijgen tot zijn werk (Horne en Roberts). 

 En niet alleen het einde van The Witches is anders dan het einde van het boek: ook op 

andere punten verschilt de film van Dahls creatie. In het boek hebben heksen klauwen, terwijl 

hun handen in de film alleen maar lichtelijk mismaakt zijn; in het boek dragen ze 

oncomfortabele, puntige schoenen om te verbergen dat ze vierkante tenen hebben, terwijl ze in 

de film comfortabele schoenen dragen omdat andere schoenen niet lekker zitten; in het boek 

heeft de Opperheks geen opvallende nationaliteit, terwijl ze in de film een Duits accent heeft; en 

het opvallendste verschil is misschien wel het accent van Luke: waar hij in het boek in 

Noorwegen woont en voor een korte vakantie naar Engeland gaat, spreekt hij in de film 

Amerikaans en woont hij in de Verenigde Staten. Waarom Roeg daarvoor heeft gekozen is niet 

duidelijk, maar de meest voor de hand liggende verklaring is dat het Amerikaanse publiek groter 

is dan het Britse, en dat Roeg met deze aanpassing meer succes hoopte te verkrijgen.  

 Of het nu aan het Amerikaanse accent ligt of niet, een bescheiden succes werd de film 

inderdaad. Critici waren bij vlagen enthousiast en de cijfers liegen er niet om: de film werd in 

Amerika in 879 bioscopen gedraaid (“Witches”) en bracht in het openingsweekend meer dan 
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$2.200.000 op (Fox). In totaal was de film in Amerika goed voor $10.360.553 (“Witches”). Niet 

baanbrekend, wel noemenswaardig.  

 In Nederland werd de film wisselend ontvangen. Recensent Theo van Gogh was lovend 

en schreef in Vrij Nederland: “Het gebeurt niet vaak dat je een film ziet die kinderen serieus 

neemt, die niet verdrinkt in zoetigheid en gluiperige moraal-theologie. Alleen al daarom is The 

Witches uw kaartje waard.” Er waren echter ook genoeg recensenten die de mening van Bert 

Jansma in Binnenhof deelden: “Voor kleine kinderen is The Witches te eng. Ouders en iets 

oudere kinderen zullen er het meest van genieten. Maar gaan die naar sprookjes?”  

 

 

4.1.5 James and the Giant Peach (1996)  

 

 

Regie: Henry Selick 

Stemmen: Joanna Lumley (Aunt Spiker), Paul Terry (James) 

 

Ondanks dat The Witches geen kaskraker was, lijkt de film Dahls werk wel in een positief licht 

te hebben gezet; vanaf de jaren ’90 werden zijn verfilmingen populairder. James and the Giant 

Peach, Dahls eerste kinderboek, stond hoog op het verlanglijstje van filmmakers Steven 

Spielberg en Danny Devito, maar werd uiteindelijk in stop-motion verfilmd door Henry Selick, 

omdat de Dahlfamilie het meeste zag in zijn werk en erop vertrouwde dat Selick het einde niet 

zou veranderen, zoals dat door Nicolas Roeg bij The Witches was gedaan (Dewijngaart).  

 De keuze voor stop-motion als filmtechniek lag voor de hand: “For the truly fantastical 

stories such as . . . James and the Giant Peach animation was the only option to bring them to 

life successfully” (Horne en Roberts). En het bleek een goede keuze: in Amerika werd de film 

in 2.268 bioscopen gedraaid, bijna drie keer zoveel als The Witches, en bracht hij in totaal 

$28.946.127 op (“James”). De film werd bovendien genomineerd voor een Oscar voor Best 

Music en won de prijs voor Best Animated Feature Film op het Annecy International Animated 
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Film Festival (“Awards”). Bijna zonder uitzondering werd James laaiend enthousiast ontvangen 

door de critici, en Dahls weduwe Felicity Dahl stelde zelfs: “I think Roald would have been 

delighted with what they did with James. It is a wonderful film” (geciteerd in Horne en 

Roberts).  

 

 

4.1.6 Matilda (1996) 

 

 

Regie: Danny Devito 

Cast: Danny Devito (Mr. Wormwood), Mara Wilson (Matilda), Rhea Perlman (Mrs. Worm-

wood), Pam Ferris (Trunchbull), Embeth Davidtz (Miss Honey) 

 

Ongeveer tegelijkertijd met James and the Giant Peach startte filmproducent TriStar met de 

verfilming van Matilda (Dewijngaart). Het was Dahlliefhebber Danny Devito dit keer wel 

gelukt om de filmrechten te bemachtigen, en met veel plezier regisseerde hij deze film, geba-

seerd op het lievelingsboek van zijn dochter (Van Lierop). En met succes: Matilda deed het 

statistisch gezien nog beter dan James. De film heeft in Amerika maar liefst $33.459.416 

opgebracht, terwijl hij in minder bioscopen werd gedraaid — ‘slechts’ 2.006 (“Matilda”). 

 Net als Willy Wonka and the Chocolate Factory en The Witches, verschilt ook deze 

verfilming van het origineel. In het boek verliest Matilda haar superkrachten wanneer ze Bul-

stronk en haar ouders heeft verslagen, maar in de film behoudt ze die. Ze doet er geen bijzon-

dere dingen meer mee, maar gebruikt ze om het dagelijkse leven wat gemakkelijker te maken — 

boeken uit de kast te halen zonder ernaartoe te hoeven lopen. Dit is echter maar een kleine 

aanpassing vergeleken met de veranderingen in The Witches; Devito claimt dat hij met zijn 

verfilming recht wilde doen aan de echte Dahlsfeer in het boek. Daarvoor werd hij beloond: 

Dahls weduwe was zo blij met de verfilming dat ze Devito Dahls wandelstok cadeau deed (Van 



 

Lierop). Toch vindt niet iedereen dat de Matilda op het scherm dezelfde Matilda is als die op 

papier. Roberts en Horne stellen

 
Movie dinosaur Danny Devito was reading 

one night when he sadly felt the desire to take it 

screen. He took Dahl’

caked her in iridescent Americanism. Matilda

British resolve and quiet self belief. Devito cast the latest 

brat star Mara Wilson and created a precociou

surrounded by two 

entirely missed the subtle tragedy of the story or disrega

altogether for slapstick laughs. Worse still Devito is now 

regarded as a patron of the Roald Dahl foundation and a key 

player in his legacy. 

 

Over Matilda zijn de meningen dus 

was waar de Roald Dahl Foundation 

wel een tijdje door vooruit kon.

 

 

4.1.7 Charlie and the Chocolate Factory 

 

 

Regie: Tim Burton 

Cast: Johnny Depp (Willy Wonka), Freddie Highmore (Charlie)

 

In 2005, 34 jaar na het floppen van

dood, wilde regisseur Tim Burton proberen de roem van Dahls prachtige 

Chocolate Factory in ere te herstellen. Hij verfilmde het boek op spectacula

Lierop). Toch vindt niet iedereen dat de Matilda op het scherm dezelfde Matilda is als die op 

stellen namelijk: 

Movie dinosaur Danny Devito was reading Matilda to his children 

one night when he sadly felt the desire to take it to the big 

screen. He took Dahl’s shy British bookworm of a heroine and 

caked her in iridescent Americanism. Matilda . . . has sturdy 

British resolve and quiet self belief. Devito cast the latest 

brat star Mara Wilson and created a precocious cocky madam 

surrounded by two dimensional pantomime baddies. It seems Devito 

entirely missed the subtle tragedy of the story or disrega

altogether for slapstick laughs. Worse still Devito is now 

regarded as a patron of the Roald Dahl foundation and a key 

player in his legacy.  

zijn de meningen dus duidelijk verdeeld. Feit blijft echter dat het een groot succes 

r de Roald Dahl Foundation — die een deel van de winst van alle verfilmingen krijgt 

wel een tijdje door vooruit kon. 

Charlie and the Chocolate Factory (2005) 

: Johnny Depp (Willy Wonka), Freddie Highmore (Charlie) 

het floppen van Willy Wonka and the Chocolate Factory en 15 jaar na Dahls 

dood, wilde regisseur Tim Burton proberen de roem van Dahls prachtige 

in ere te herstellen. Hij verfilmde het boek op spectacula
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dimensional pantomime baddies. It seems Devito 
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in ere te herstellen. Hij verfilmde het boek op spectaculaire wijze met 
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Johnny Depp in de hoofdrol en een verbluffend mooie set. Wederom werd gewerkt met een 

rivier van chocolade en wederom waren onder andere de lollies in het decor echt eetbaar 

(“Charlie Trivia”), maar het totaalplaatje overtrof Willy Wonka and the Chocolate Factory met 

gemak. En alleen al om de titel zou de film Dahl zelf waarschijnlijk meer hebben bekoord; waar 

de verfilming van 1971 nog vooral om Willy Wonka draaide, heeft Burton zich duidelijk op 

hoofdpersoon Charlie gefocust.  

 De film bracht in Amerika in 3.790 bioscopen $206.459.076 op, en wereldwijd maar 

liefst $474.968.763 (“Charlie”). Met die cijfers is de film niet alleen Dahls best bezochte en 

meest populaire verfilming, maar ook nummer zeven op de lijst met films die in 2005 het 

meeste opbrachten (“2005”).  

 

 

4.1.8 Fantastic Mr. Fox (2009) 

 

 

Regie: Wes Anderson 

Stemmen: Meryl Streep (Mrs. Fox), George Clooney (Mr. Fox) 

 

De meest recente verfilming van Dahls werk is Fantastic Mr. Fox uit 2009, dat gebaseerd is op 

het boek De fantastische Meneer Vos. Net als James and the Giant Peach is Mr. Fox een stop-

motionfilm, voorzien van de stemmen van onder andere Meryl Streep en George Clooney. Het 

bleek een goede bron voor geld in het laatje: de film bracht in Amerika $21.002.919 op (“Fan-

tastic”). Bovendien lijkt de film ook Dahl zelf flink wat opgeleverd te hebben. Hoogleraar in 

kinderliteratuur Adrienne Kertzer stelt in een artikel over de verfilming: 

 
The likelihood that Anderson’s Fantastic Mr. Fox will shift 

Dahl’s story “from [relative] obscurity to ‘classic’ status” and 
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will even become “the classic text” is inextricable from 

Anderson’s willingness to play around (Cartmell 172). Until the 

release of the film, Dahl’s Fantastic Mr. Fox was barely 

noticeable in the marketing of Dahl as a popular children’s 

author: in the lengthy (444 pages) Roald Dahl Treasury (1997), 

the story is delegated only four pages, and in Wendy Cooling’s 

compilation, D Is for Dahl: A Gloriumptious A–Z Guide to the 

World of Roald Dahl (2004), the story receives only one entry and 

supplementary mention in another. This situation is sure to 

change now. (20) 

  

Hiermee grijpt ze terug op de driedeling van Deborah Cartmell die ik aan het begin van dit 

hoofdstuk beschreef. De fantastische Meneer Vos is een boek dat behoort tot Deborah Cartmells 

tweede categorie, een adaptatie van een minder bekende tekst. En Cartmell lijkt gelijk te 

hebben: de verfilmingen van deze minder bekende Dahltekst is waarschijnlijk succesvol doordat 

er niet naar wordt gekeken met een bril van vergelijking op.  

 Opvallend is dat in de receptie van de verfilmingen van Dahls werk, net als in de re-

ceptie van zijn boeken, een duidelijk stijgende lijn is te ontwaren: elke film brengt meer op dan 

de vorige en wordt positiever ontvangen. De receptiecurve van Dahls verfilmingen loopt dus als 

het ware parallel aan de receptiecurve van zijn boeken, zij het een aantal jaar later (wat te wijten 

is aan het feit dat verfilmingen door hun lange productietijd later actueel zijn dan de boeken 

waarop ze gebaseerd zijn). 

 

 

4.2 Theatervertolkingen 

 

 

Het is niet alleen het witte doek waarop Dahl terug te vinden is: ook op de planken doet hij het 

goed. Op dit moment draait in Londens West End de succesvolle musical Matilda, dat maar 

liefst zeven Olivier Awards heeft gewonnen voor Best New Musical, Best Actor in a Musical, 
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Best Actress in a Musical, Best Director, Best Choreography, Best Set Design en Best Sound 

Design.  

 Ook in Nederland is Matilda een aantal keer door vooraanstaande theatergezelschappen 

vertolkt, net als Sjakie en de chocoladefabriek, De heksen en De GVR. Momenteel toert Stip 

Theaterproducties door het land met een voorstelling die gebaseerd is op De Reuzenkrokodil. 

Daarnaast wordt het werk van Dahl op veel kleuter- en basisscholen regelmatig bewerkt voor 

het theater — veel van de recensies in het Letterkundig Museum gingen over dergelijke voor-

stellingen en werden gepubliceerd in kleine, lokale kranten. Grote musicalproducties zoals die 

in Londens West End zijn er in Nederland echter nog nooit geweest op basis van werk van 

Dahl.  

 

 

4.3 Boeken 

 

Ook al is Dahl al 22 jaar dood, nog steeds verschijnen er boeken met zijn naam erop. Deze 

boeken zijn echter niet geschreven door hem, maar over hem. De serie met kookboeken waarin 

recepten staan die gebaseerd zijn op eten uit Dahls kinderboeken is waarschijnlijk het meest 

bekend. De enorme chocoladetaart die Bram Bokkepoot in Matilda moet eten van juffrouw 

Bulstronk, de snoskommers waarop de GVR zo dol is en de baardhapjes van Meneer Griezel: 

allemaal komen ze in deze boeken voorbij. Roald Dahl’s Revolting Recipes, Roald Dahl’s Even 

More Revolting Recipes en Roald Dahl’s Completely Revolting Recipes zijn in Nederlandse 

vertaling verschenen en gebundeld onder de titel Het Grote Griezelkookboek. Helaas is het niet 

meer verkrijgbaar in de boekhandel. 

 Daarnaast is Dahls werk meerdere malen gebundeld. Allereerst verscheen in 1997 in het 

Verenigd Koninkrijk The Roald Dahl Treasury: een dik boek met een harde kaft waarin 

fragmenten uit al Dahls verhalen voor kinderen zijn opgenomen. Deze titel is in het Nederlands 

verschenen als Roald Dahl’s Schatkamer, maar is tegenwoordig ook niet meer verkrijgbaar. In 

plaats daarvan is De fantastische bibliotheek van Roald Dahl te bestellen bij de boekhandel. Dit 

is een serie waarin alle boeken van Dahl zijn opgenomen en in een nieuw jasje gestoken. De 

boeken hebben allemaal hetzelfde formaat en ontwerp, en passen gezamenlijk in een speciale 

cassette. 

 Tenslotte is er een aantal naslagwerken over Dahl gepubliceerd. In het Verenigd 

Koninkrijk zijn dat onder andere Dahlmanac en D Is For Dahl (in het Nederlands verschenen 

als D is van Dahl). In deze boeken staat informatie over alle karakters die in Dahls - voorbij zijn 

gekomen, en over Dahl zelf. Ter aanvulling daarop hebben verschillende auteurs boeken 

geschreven die buiten de bovenstaande categorieën vallen. Zo zijn er The Roald Dahl Quiz Book 

en Roald Dahl’s Marvellous Joke Book: boeken die jonge lezers spelenderwijs bekend maken 

met de fascinerende persoon Roald Dahl. Op die manier leeft Dahls werk ook nu nog steeds 

voort. 
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4.4 Merchandise 

 

Tenslotte is in de webwinkel van het Roald Dahl Museum and Story Centre een enorme 

verscheidenheid aan Dahlproducten te bestellen. Dat begint uiteraard bij Dahls boeken en dvd’s  

van de verfilmingen, en gaat door tot aan postzegels, mokken, lampenkappen, notitieblokken, 

deurhangers, sleutelhangers, babykleertjes, kleurboeken, knuffels en kaartspellen.  

 

   
 

Een wat uitgebreidere zoektocht op het internet biedt ook nog eens keukenpapier, snoepjes, 

muffins, bordspellen en badges — je kunt het zo gek niet verzinnen, of het bestaat wel met 

Dahls naam erop. Dat bevestigt het idee dat Dahl niet zomaar een kinderboekenschrijver is; hij 

heeft een bepaalde status bereikt waarin zijn naam geld waard is geworden en heeft een zelfde 

soort cultstatus als Beatrix Potter bereikt.  

 Het is jammer dat hij er niet meer is om het allemaal mee te maken. 
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CONCLUSIE 
 

 

In de inleiding op pagina 4 van deze scriptie formuleerde ik de onderzoeksvraag aan de hand 

waarvan ik mijn onderzoek heb gedaan. Die luidde: Hoe heeft de naamsbekendheid van Roald 

Dahl als kinderboekenauteur zich vanaf 1963 in Nederland ontwikkeld? Het antwoord op deze 

vraag is niet bepaald kort en bondig. Dahl heeft in de vijftig jaar die zijn verstreken vanaf de 

publicatie van zijn eerste kinderboek tot aan het heden flink naam gemaakt met zijn boeken. 

Waar hij in 1963 nog een volwassenenauteur was die een zijpad koos en één van de bedtime 

stories die hij aan zijn kinderen vertelde in boekvorm uitbracht (West, Interview 63-64), wordt 

hij tegenwoordig gezien als één van de grootste kinderboekenschrijvers ooit en wordt hij 

dikwijls in één adem genoemd met grote namen als Enid Blyton, J.K. Rowling en Annie M.G. 

Schmidt.  

 In de jaren ’80 beleefde Dahl in Nederland zijn hoogtijdagen. Hij publiceerde veel 

nieuwe titels, ontving de nodige jeugdliteraire prijzen en verkocht daardoor flink, zoals het 

aantal herdrukken van zijn boeken (BIJLAGE 2) laat zien. De receptiecurve van zijn werk piekt 

dan ook in die periode, en ook in de receptie van de verfilmingen van zijn werk is dit succes 

terug te zien: elke nieuwe verfilming van Dahls werk was succesvoller dan de vorige, en werd 

positiever ontvangen. Mede door zijn films, maar natuurlijk vooral door zijn boeken, verkreeg 

Dahl een status als een soort klassieker. Na zijn dood verloor Dahl echter terrein aan J.K. 

Rowling, die met haar protagonist Harry Potter het jeugdliteraire veld opeiste. Vandaag de dag 

lijkt zijn populariteit weer redelijk stabiel. Zo kreeg hij in 2010 de tweede plaats in de 

zogenaamde Posthumous Top 10 van website The Bookseller, en zijn zijn boeken nog steeds 

overal ter wereld ruim op voorraad in een groot deel van de boekhandels. Wat er in de toekomst 

met Dahls populariteit gaat gebeuren, is natuurlijk niet te zeggen, maar afgaande op de 

receptiecurve van het werk van Enid Blyton zou gesteld kunnen worden dat Dahl, net als zij, 

nog lang niet uit de boekenkast verdwenen is.  

 Ik heb in deze scriptie laten zien dat zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland 

sprake is (geweest) van een tweezijdige receptie van het werk van Dahl: waar kinderen smullen 

van zijn boeken, staan volwassenen er vaak wat terughoudender tegenover. In het Verenigd 

Koninkrijk werd dat onder andere duidelijk uit wetenschappelijke artikelen die op zijn zachtst 

gezegd niet erg lyrisch waren over Dahl en zijn boeken. Zo stelde criticus David Rees dat Dahls 

morele universum verwarrend is en vol zit met tegenstellingen (143), en dat het allemaal schijn 

is, “its goodness as sham as its evil, the remedies he suggests often more unpalatable than the 

ills he thinks he sees” (149). Tegelijkertijd bleek er echter ook genoeg materiaal voorhanden om 

mee te bewijzen dat Dahls doelgroep — de jeugd — precies het tegenovergestelde van zijn 

werk vond. In de jaren 1997-2000 was Dahl in het Verenigd Koninkrijk één van de veertien 

auteurs wier boeken meer dan een miljoen keer werden uitgeleend in de bibliotheek (Maynard 

en McKnight 153-4) en dat was niet voor niets: kinderen vonden én vinden in Dahls werk iets 

wat in het werk van andere kinderboekenauteurs niet aanwezig is: “an author with a view of 

society that [is] essentially identical to their own — distrustful of authority figures and firm in 
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the belief that good will triumph” (Royer 6). In die wereldvisie, die voor een volwassen man 

vrij bijzonder is, ligt, zo bleek uit hoofdstuk 1 van deze scriptie, de sleutel naar Dahls popu-

lariteit. 

 In Nederland kwam deze tweezijdige receptie vooral naar voren in recensies over Dahls 

werk, zoals ik in hoofdstuk 3 heb laten zien. Een recensie die in 1964 verscheen in de Haagse 

Courant over Beesten aan boord illustreerde het verschijnsel prachtig. Daarin stond enerzijds: 

“Het is vooral Dahls stijl en typische woordkeus, die dit boek voor kinderen van 8-10 jaar zo 

bijzonder maakt” (“Beesten”). En anderzijds: “Niet alle ouders en opvoeders zullen [van het 

boek] zo verrukt zijn. Niet omdat er aan het lezen van dit boek wel een nachtje dromen vast zal 

zitten, maar omdat een dergelijk boek veel in een jong kind kan losmaken” (ibidem). Vooral aan 

de effecten die het boek op het kind zou kunnen hebben, werd dus getwijfeld. Naarmate Dahl 

populairder werd, werd de receptie echter positief eenzijdiger: in 1988 verscheen Matilda en 

werd in geen enkele recensie nog gerept over een eventuele slechte invloed die het boek op 

kinderen zou kunnen hebben. Sterker nog: er werd gefocust op de positieve effecten. Dat is 

verwonderlijk, omdat het boek wel degelijk een aantal potentieel beangstigende beelden bevat, 

zoals een schooldirectrice die haar leerlingen aan hun vlechten rondzwaait en wegslingert. Maar 

recensent Aukje Holtrop schreef in Vrij Nederland over de effecten die het boek op een kind 

zou kunnen hebben: “De fantasie van de schrijver werkt als een pepmiddel: kom op, laat je niet 

in de hoek duwen, verzin er iets op.” Het lijkt erop dat Dahl op dat moment weinig meer fout 

kon doen in de ogen van zijn recensenten, die eindelijk leken te hebben ontdekt wat Dahls 

doelgroep al die tijd al in zijn boeken had gevonden.  

 Het is precies datgene wat zo bijzonder is aan de receptie van Dahls werk in Nederland: 

waar zijn werk in het Verenigd Koninkrijk nog steeds hevige kritiek krijgt, is dat in Nederland 

niet meer aan de orde. Nu is er natuurlijk een wezenlijk verschil tussen wetenschappelijke 

artikelen zoals ik die in hoofdstuk 1 heb besproken en de recensies uit hoofdstuk 3, namelijk de 

doelgroepen (respectievelijk literatuurwetenschappers en leken), maar feit blijft dat zowel de 

wetenschappelijke artikelen als de recensies zijn geschreven door mensen die weten wat er 

speelt in hun vakgebied en daarover hun mening verkondigen. Die mening lijkt in Nederland 

simpelweg veel positiever te zijn dan in het Verenigd Koninkrijk. Er is nog wel kritiek op Dahl, 

maar dat heeft vooral te maken met het formuleschrijven en daaraan klevende voorspelbaarheid, 

en niet met inhoudelijke mankementen, zoals dat in het Verenigd Koninkrijk nog wel het geval 

is. Kortom: in het Verenigd Koninkrijk is de receptie van Dahls werk tot op heden tweezijdig 

geweest, maar in Nederland heeft die tweezijdige receptie zich ontwikkeld tot een eenzijdige 

variant. Nederland lijkt open te staan voor Dahls kwaliteiten en lijkt de hardere kanten van zijn 

werk gemakkelijker door de vingers te kunnen zien. Daarbij moet echter wel worden opgemerkt 

dat dat waarschijnlijk vooral te danken is aan Dahl zelf, die zich gedurende zijn jeugdliteraire 

carrière aan zijn Nederlandse critici heeft bewezen. Recensenten leken na een aantal boeken te 

begrijpen dat het scherpe randje aan Dahls boeken nu eenmaal zijn handelsmerk is (deel van het 

formuleschrijven) en besteedden er daarom vermoedelijk minder aandacht aan.  

 Een suggestie voor verder onderzoek ligt mijns inziens vooral in het ‘waarom’ van 

Dahls populariteit in Nederland. In het Engelse taalgebied is hiernaar al onderzoek gedaan 

(zoals het onderzoek van Maynard en McKnight: “Author Popularity: An Exploratory Study 
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Based on Roald Dahl”), maar over het Nederlandse taalgebied is wat dat betreft nog niets 

bekend. Daarnaast is het wellicht interessant om onderzoek te doen naar de relatie(s) tussen 

Enid Blyton, Roald Dahl en J.K. Rowling. Gedrieën domineren ze al jarenlang het jeugdliteraire 

veld en ik denk dat het heel interessant kan zijn om te onderzoeken waaraan dat ligt. Aan-

sluitend daarop is het ook mogelijk om onderzoek te doen naar auteurspopulariteit in het 

algemeen. Het is moeilijk om daarover uitspraken te doen met slechts de resultaten van een 

receptieonderzoek van het werk van één enkele auteur, maar het zou interessant zijn om te zien 

waar de overeenkomsten tussen succesvolle schrijverscarrières als die van Blyton, Dahl en 

Rowling liggen.  

 Zelf had ik in mijn scriptie graag meer aandacht besteed aan andere werken van Dahl. 

Zo is De heksen in mijn ogen een werk dat zich dankzij de (voor kinderen) vrij schokkende 

inhoud heel goed leent voor een onderzoek als het mijne, en ook een beroemde titel als De GVR 

en postuum verschenen werken als De Minpins verdienen mijns inziens meer aandacht. Het 

grote aantal recensies dat het Letterkundig Museum in haar archief had, maakte een dergelijke 

uitbreiding van mijn onderzoek echter onmogelijk. En achteraf gezien ben ik toch wel erg 

tevreden met de selectie die ik nu heb gemaakt; De reuzenperzik, Daantje, de wereldkampioen 

en Matilda representeren ieder een belangrijk deel van Dahls oeuvre en bleken perfect te werken 

bij de beantwoording van mijn onderzoeksvraag. Het enige wat ik echt jammer vind, is dat ik de 

receptiecurve van Dahls werk in Nederland niet verder heb kunnen uitwerken. Ik zou de dalende 

lijn uit hoofdstuk drie (figuur 1) graag zien veranderen in een stijgende lijn, al was het maar om 

de voorspelling die Briggs, Butts en Grenby in Popular Children’s Literature in Britain doen 

(zie hoofdstuk 2), te zien uitkomen. Misschien moet ik over een jaar of vijftien nog maar eens 

naar het Letterkundig Museum gaan. 
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