
Door Ilze Rike

“Een dichter gebruikt altijd zachte woorden. 
Maar voor een liefdesvers kies je heel za-
chte.” Zoiets als duivenpluis en donsmossig. 
De woorden van de heer H. Duif in het boek 
De Peperdans van Panzibas geven een klein 
idee van hoe ontzettend mooi dit boek ge-
schreven is. 

Hoofdpersoon Manne Mens zit op school en 
is helemaal hoteldebotel van Bobél. Zij is een 
prinses uit Zanzibar en het liefste meisje in 
de klas. Voor zijn schoolproject De dieren bij 
de plas gaat hij nog vaker dan hij al deed op 
de Blauwe Steen zitten met zijn voeten in het 
water. Als hij daar zit ziet hij wat niemand 
ziet en als hij op een pepermunt zuigt, hoort 
hij wat niemand hoort. Daar aan de rand van 
de plas speelt het hele boek zich af. Vooral 
door de gesprekken tussen onder anderen H. 
Duif, Pa Pad, Mors Mol, Saar Slak, Harrie 
Oudebok, Bluebel Libel en Air Sprinkhaan. 
H. Duif is dichter en maakt overal een vers 
van: “Wat ik weet, bedenk ik meestal zelf. 
Dan is het niet altijd waar, maar wel veel 
mooier.” Zo maakt hij van Bobél gewoon 
Annebijn in een vers, omdat dat mooier 
klinkt. De gedichten van de duif komen in 
het hele boek terug, maar ook op andere 
plekken is het taalgebruik om van te geni-
eten. Duif maakt ook veel verzen over Pan-
zibas, de prachtige plaats waar dieren heen 
gaan als ze dood zijn. Of, volgens Pa Pad, 
‘goed gaar’: ‘Dan lig je op je rug en iemand 
eet je op’. De nuchtere Mors Mol moet niks 
hebben van die verhalen en noemt de dood 
gewoon de Eindstreep. Hij is dan ook degene 
die daar overheen gaat in het boek. Geluk-
kig vinden de dierenvrienden troost bij het 
idee dat hij naar Panzibas is, ook al geloofde 

Mors daar zelf niet in. En ze worden vrolijk 
van Manne, die zijn werkstuk af heeft en dik 
bevriend is geraakt met Bobél, net voor zijn 
laatste pepermunt op is. Het jaar 2004 is voor 
Harm de Jonge een jubileumjaar. Vijftien jaar 
lang schreef hij jeugdboeken. Uitgeverij Van 
Goor viert dat jubileum door ‘De Peperdans 
van Panzibas’ extra mooi uit te voeren. Er 
zitten twaalf prachtige kleurenillustraties in 
van Noëlle Smit, voor elk dier een. Dit boek 
is bedoeld voor kinderen vanaf negen jaar. 
Het is de vraag of het prachtige taalgebruik 
aan hen is besteed, maar voor ouders is het 
vast een genot om voor te lezen. Ook voor 
kinderen die veel jonger zijn. 
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