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DE PASSIE

WOUTER VERBEYLEN

Met Tinkeltje en andere verhalen 
waagt professor bijbelweten-
schappen Bénédicte Lemmelijn 
zich aan een (voor)leesboekje 
voor kleuters en jonge lezertjes. 
Het boekje telt twaalf verhalen 
over sterrenkinderen, sprekende 
dieren en pompoenmannetjes. 
Op verzoek van haar uitgeverij 
maakte ze er meteen ook zelf de 
illustraties bij.
“Ik schrijf al verhaaltjes zolang 
ik me kan herinneren”, vertelt 
Bénédicte Lemmelijn. “Ik ben de 
oudste van vijf, en ik was twaalf 
toen mijn jongste broer werd ge-
boren. Ik ben voor hem beginnen 
vertellen toen ik zo’n vijftien jaar 
was. Ik schreef die verhaaltjes 
ook meteen uit nadat ik ze ver-
teld had. Toen mijn broer groter 
werd, viel het verhalen vertellen 
en schrijven stil tot ik zelf kinde-
ren kreeg. Na verloop van tijd had 
ik zo een heleboel verhalen in de 
kast liggen, waarvan er uiteinde-
lijk elf kant-en-klaar ‘bruikbaar’ 
leken.”
Een uitgever voor de verha-
len vinden ging vlotter dan ver-
wacht. “De interesse was vrij 
groot. Blijkbaar is het aanbod 
aan echte voorleesboekjes voor 
vier- à vijfjarigen beperkt. Voor 
die leeftijd zijn er vooral erg veel 

prentenboeken op de markt. 
Uiteindelijk ben ik bij uitgeverij 
Halewijn terecht gekomen, waar 
ik op dat moment ook meewerk-
te aan een theologisch maga-
zine.”
“Bij één verhaal had ik ook 
tekeningen gemaakt, puur als 
voorbeeld van hoe ik het zag. Ik 
ging er aanvankelijk van uit dat 
de uitgeverij wel een illustrator 
zou toewijzen, maar ze vonden 
de stijl van mijn tekeningen heel 
mooi aansluiten bij de sfeer van 
de verhaaltjes, en stelden voor 
dat ik zelf alles zou illustreren. 
Ik heb even geslikt, maar dan 
heb ik me toch aan het werk ge-
zet met potlood en waterverf. 
Voor één verhaal over een kik-
ker – het twaalfde verhaal, het 
enige dat ik nu pas geschreven 
heb – heeft ons dochtertje Elke 
trouwens de tekeningen mogen 
maken. (trots) Ze heeft er veel ta-
lent voor.”

Goedmenselijk
Een boodschap of een thema 
hebben de verhaaltjes niet echt. 
Bénédicte Lemmelijn: “Nee, 
het gaat niet over concrete, ‘ac-
tuele’ sociale thema’s zoals ou-
ders die scheiden of zo. Het zijn 
echt verhaaltjes waarin de klem-
toon volledig op de fantasie ligt, 
sprookjes over sterrenkinderen 

en pompoenmannetjes. Eén van 
de uitgeverijen die ik had aan-
geschreven, zag ze om die reden 
trouwens niet zitten: er waren te 
weinig aanknopingspunten met 
de ‘reële wereld’ van kleuters. 
Maar dat sprookjesachtige mag 
wel eens, vind ik. Ik schrijf heel 
bewust over een beschermende, 
lieve – ja, misschien naïeve – we-
reld. Als er al een boodschap is, 
dan is het, zoals ik in het voor-
woord schrijf: ‘dat, als we écht 
willen, de wereld ook mooi en lief 
kan zijn.’”
“Natuurlijk is er wel een ‘waar-
dengoed’ aanwezig, de verhaal-
tjes zijn humanistisch in de 
letterlijke betekenis van ‘goed-
menselijk’: je moet elkaar helpen 
en zo. Het boekje past op die ma-
nier wel helemaal in mijn wereld. 
Maar wees gerust: ik heb dit niet 
als bijbelwetenschapper geschre-
ven, er zitten geen christelijke 
dogma’s of bijbelteksten in het 
boekje verwerkt. De enige keer 
dat ik expliciet naar iets religieus 
verwijs is in het laatste verhaal, 
een kerstvertelling.”
Is het boekje nu het begin van 
een hele reeks? “Nee, niet echt. 

Dit boekje was een droom, en ik 
ben er enorm trots op, maar nu 
de kinderen ouder zijn, schrijf 
ik ook geen nieuwe verhaaltjes 
meer. Ze zijn in de praktijk ont-
staan, en het is ook opgehouden 
toen de kinderen er alle drie wa-
ren uitgegroeid. Een vervolg is 
dus niet echt gepland. Als ik nu 
schrijf, is het vooral poëzie, die 
vaak van een heel andere toon 
is, heel scherp soms. Maar als 
de vraag zou komen naar meer 
kinderverhalen, zal ik er nog wel 
eens over denken.”

‘Tinkeltje en andere verhalen’ 
is uitgegeven bij Halewijn, en 
is geschikt voor jonge kinderen 
(voorlezen 4-5 jaar tot zelf lezen 
8-9 jaar). Verkrijgbaar in de boek-
handel of via www.halewijn.info.
We mogen drie boekjes van 
‘Tinkeltje’ wegschenken. Stuur 
voor 20 mei een mailtje met titel 
‘Tinkeltje’ naar campuskrant@
kuleuven.be, of een kaartje naar 
Campuskrant, Oude Markt 13 
– bus 5005, 3000 Leuven. Een 
onschuldige hand pikt drie win-
naars uit de inzendingen.

“Dit boekje
 was een droom”

Een sterrenkundige die handtekeningen van sterren verza-
melt? Een poetsvrouw die aan modderworstelen doet? Een 
waterbouwkundige die familiefeestjes opluistert met een 
vuurspuwersact? Een godgeleerde die drumt bij een sata-
nische rockband? In deze rubriek plukken wij de passie-
vruchten van personeelsleden en laten u ervan proeven.

Het is wellicht niet úw wilde fanta-
sie, maar ik werd afgelopen week 
ontvangen door een vorst, en wel 
eentje in marcelleke en legerjas. 
Heerser van dienst was Joachim 
Deman, alias Macbeth. Een ko-
ningsdrama dus, en de hoop dat het 
leidt tot een Bovenste Plank voor 
Politika op het Interfacultair Thea-
terfestival. “De eerste voorstellin-
gen waren oké, de ene al beter dan 
de andere. Je merkt hoezeer ieders 
prestatie die van de anderen beïn-
vloedt, in goede of slechte zin.”
“Ik heb nooit bij een gezelschap 
gespeeld, maar deed wel mee aan 
het retoricatoneel in het zesde, en 
dat ging behoorlijk goed. Intussen 
heb ik twee keer auditie gedaan bij 
het Herman Teirlinck Instituut maar 
viel telkens nipt buiten de finale 
keuze. Ook een opleiding aan het 

Sportkot ging niet door wegens een 
armblessure en nu doe ik commu-
nicatiewetenschappen, wat zeker 
ook interessant is. Een gericht toe-
komstbeeld heb ik wel nog niet. Ik 
ben geen studiehoofd maar tijdens 
de examens ga ik er volledig voor, 
zoals bij het meeste wat ik doe. Een 
derde auditie bij Herman Teirlinck 
zie ik dan ook nog wel gebeuren, 
want dat blijft mijn droom. Daarom 
is dit stuk een mooie oefening en 
wie weet een opstapje naar meer, 
want ervaring is een essentieel 
onderdeel bij de beoordeling. Maar 
het is sowieso leuk om te doen, we 
kennen elkaar al van vorig jaar en de 
sfeer zit heel goed. Tel daarbij een 
nieuw lief en je kan zeggen: veel be-
ter kan het niet worden. Of we kans 
maken op de overwinning zul je niet 
uit mijn mond vernemen (lacht).”

Onze fotograaf Rob Stevens richt zijn lens op de mens 
achter de actualiteit aan de universiteit, en vuurt vrank 
en vrij vragen af. UITGELICHT
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