
Door Ilze Rike

Paul van Loon is altijd goed voor een potje 
griezelen. Deze keer heeft hij zich gewaagd 
aan een prentenboek voor heel jonge kinder-
en. Voor de liefhebbers van Van Loon leuk 
om te lezen en te bekijken hoe de fantasieën 
van de schrijver in beeld worden gebracht 
door Alex de Wolf. 
Voor mensen die Van Loon nog niet kennen, 
bijvoorbeeld omdat de kinderen te jong zijn 
voor de ‘Griezelbus’ of ‘Dolfje Weerwolfje’, 
is het een leuke kennismaking. In ‘Help! een 
gobbelgobbelmonster’ is Martijn bang om 
te gaan slapen, omdat hij denkt dat het gob-
belgobbelmonster onder zijn bed ligt.
Als hij eindelijk slaapt, begint zijn bed te 
bewegen en komt hij een wolf tegen en een 
leeuw, een krokodil. Daar is hij helemaal niet 
bang voor. De dieren kruipen lekker bij Mar-
tijn in het reizende bed. Ze vallen in slaap en 
even later komt het bed het gobbelgobbel-

monster tegen. Die wil ook in het bed, maar 
is te groot en duwt de andere dieren uit het 
bed. Hij ligt er alleen met Martijn in. Maar 
Martijn is helemaal niet bang meer: ‘Dit is 
toch maar een droom.’ Samen gaan ze in 
de keuken feesten, ze eten alle chips op en 
drinken cola. 
De volgende ochtend is mama boos over de 
rommel in de keuken. Dat het gobbelgob-
belmonster boos was, daar gelooft ze niks 
van. Ze wil er niks meer over horen. Mar-
tijn wordt er verdrietig van, tot mama weg 
is. Dan kijkt hij over de rand van zijn bed 
en ziet hij twee ogen: ‘Hoera, er ligt een 
gobbelgobbelmonster onder mijn bed.’ De 
dromerige stapelvertelling bezweert kleu-
terangsten, beweert uitgever Leopold in zijn 
persbericht. De kans is groot dat die bewer-
ing klopt. En zo niet: dan is het toch een erg 
leuk boek om te lezen.
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