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Kijken wat de pen doet
Door Bregje Boonstra
Fantasie is niet de grootste gave waar de Nederlander over beschikt. Onze
jeugdliteratuur staat met beide benen stevig op de tastbare kleigrond, waaraan
nooit verdichtsels als Alice in Wonderland, Winnie the Pooh, Babar, Peter Pan
of De kleine zeemeermin zijn ontsproten. Onze klassieken Dik Trom en Afke's
tiental spelen zich af in dorpen met boze veldwachters, in boomgaarden waar
de appels uitsluitend rijpen om door kwajongens gepikt te worden en in
weilanden met vaarten en slootjes, waarop 's winters geschaatst wordt. Bekende
illustratoren als Cornelis Jetses en Rie Cramer portretteren mollige kindjes die
op laarzen door de plassen stampen en moeder met haar verstelgoed achter het
eeuwig brandend theelichtje. En onze grote naoorlogse vernieuwster Annie
Schmidt mag dan schrijven over zaken die in de werkelijkheid niet kunnen
gebeuren, de helden uit haar versjes wonen in Rodeschool of Koog aan de Zaan,
Pluk bindt de strijd aan tegen de spuitbussen en het beton en het schaap Veronica
kijkt televisie bij de dominee op schoot. Schmidt verdraait de werkelijkheid een
slagje, maar die blijft Hollands en herkenbaar.
Tegen deze achtergrond is Paul Biegel een opvallende verschijning. Aan stromingen
en ontwikkelingen binnen de jeugdliteratuur heeft hij zich nooit iets gelegen laten
liggen. Zijn literaire wereld was en is die van het sprookje. Zijn protagonisten zijn
dwergen, heksen, reuzen en feeën, rovers en draken, mieren, hommels, mussen en
padden. Onverstoorbaar bericht hij over de strijd tussen Goed en Kwaad, die zich
afspeelt in woeste wouden, vervallen kastelen en rokerige herbergen. Als jongetje
van een jaar of acht raakte de schrijver verslingerd aan de sprookjes van Grimm.
‘In de kamer van mijn vader brandde een haard en in de stoel daarnaast zat ik met
Grimm op schoot. Nu ga ik weer fijn die van De gouden vogel doen, dacht ik dan en
De twee broeders heb ik wel honderd keer gelezen. Die fascinatie is als een geur:
daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Er loeren gevaren waar je op mysterieuze
wijze tegen beschermd wordt en er is altijd sprake van een opdracht. Vaak gaat het
om de jongste van drie broers - die niks kan, maar alles redt - en dat was ik ook.
Iemand die de taal van de dieren verstaat, is te paard op reis en komt langs een
mierenberg - “Ho, ho, loop alsjeblieft om ons heen” - wat hij doet. Iets vergelijkbaars
gebeurt drie keer. Dan komt hij in een stad met een huwbare koningsdochter, maar
vóór de bruiloft liggen er nog drie opdrachten, waarin hij slaagt met behulp van die
mieren. Dat vind ik verrukkelijk.
‘Het heeft te maken met avontuur, met de magie van de herhaling en met iets wat
ik diepere wijsheid noem. Je doet er verstandig aan om eerbied te
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hebben voor zoiets kleins als de mier, om oog te hebben voor het onvoorzienbare.
De essentie is dat je verstand voldoende ontwikkeld moet zijn om te beseffen dat er
van alles bestaat waar het niet bij kan. Ik ben ervan overtuigd dat alles wat wij fantasie
noemen uit een veel diepere realiteit komt dan datgene wat wij fysiek waarnemen.
Misschien speelt mijn Duitse afkomst ook een rol: de sfeer van een boerenhoeve
ergens in de bergen, met een haardvuur en alle luiken dicht en dan lekker binnen,
terwijl buiten de wolven huilen. Ik ben dol op veilig temidden van gevaar.’

De wortels

De hele familie bijeen ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van Hermann Biegel en Madeleine
Biegel-Povel in 1927. De tweejarige Paul (1925) zit, gesteund door zijn zuster Annetje (1905), links
naast zijn ouders. Voor hem op de grond zit broer Rein (1918) en rechts staat, tegen zijn vader
aangeleund, Heleen (1922). Naast haar, met haar hand op de schouder van haar vader, zit Elisabeth
(1910). Achteraan, staand van links naar rechts, Pauls oudste broer Herman (1913-1979), Marguerite
(1912-1971), zijn oudste zuster Maria (1903-1992) en Cecilia (1908-1979).

Dat Duitse bloed loopt via grootvader Biegel. In de negentiende eeuw kwam hij naar
Nederland, waar hij in Amsterdam een handelskantoor in bouwmaterialen begon.
Gewoond werd er te Bussum, in de nette buitenwijk Het Spieghel. Hij bezat er
veel grond, liet op eigen kosten lanen bestraten en bouwde er een villa. Daar werd
vader Hermann Biegel geboren.
Moeder Madeleine Povel was van Franse afkomst, de jongste uit een streng
katholiek gezin. Twee van haar zusters werden Dominicanes, een broer was pater in
Costa Rica. Haar moeder stierf in het kraambed. Een Franse gouvernante nam de
opvoeding ter hand en de oudste dochter moest thuis komen om het huishouden te
doen. In 1902 trouwden Hermann en Madeleine.
‘Mijn vader zag dat mooie frêle meisje en werd verliefd op haar. Moeder had
eigenlijk ook willen intreden. Wij kinderen zeiden later lachend tegen elkaar: moeder
heeft vader getrouwd om hem te bewaren voor het geloof.’
Uit de echtverbintenis kwamen negen kinderen voort. Toen Paulus Johannes Biegel
op 25 maart 1925 de rij sloot, was zijn moeder zesenveertig en zijn oudste zuster
tweeëntwintig jaar. Op een stralende foto, gemaakt ter gelegenheid van de zilveren
bruiloft in 1927, zit het hele gezin knus gegroepeerd op de tuinbank. Vader glimt
naast zijn kleine vrouw in feestjapon, zijn arm rond de nonchalant tegen hem
aangeleunde Heleentje (Kernkamp-Biegel). Hij wordt omcirkeld door vijf grote
dochters, volwassen aandoende vrouwen met prachtig haar. Enigszins buiten de
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cirkel staat broer Herman, in het gras aan moeders voeten zit kwajongensachtig Rein
en naast haar op de bank hangt, een beetje uit het lood, Paultje. Het gezicht zorgelijk,
want netjes voor de fotograaf zitten is nog een klus. Zuster Anne geeft hem een
steuntje.
‘De gloriejaren van het gezin vielen vóór mijn tijd. De hele familie die boven me
zat, was al met andere dingen bezig. Ik herinner me dat ik op de
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schommel zat - misschien was ik drie - ik kon nog niet zelf en moest worden geduwd,
maar er kwam niemand. Ik zat in die zonovergoten tuin en ik was alleen.
‘Ik had oude ouders. Vóór ik naar bed ging deed mijn vader de “vosseklem”. Hij
legde iets lekkers tussen zijn voeten, ik kwam er als een vos aan om het te pakken
en dan zette hij mijn hoofd klem. Vaders gedachten waren helemaal in beslag genomen
door de crisis, maar om het kind deed hij toch even dat spelletje, een verplicht
nummer. Daarna moest ik in dat grote donkere huis naar boven en in bed lag ik te
rillen en te beven, doodsbang voor kidnappers. Er was een woonwagenkamp op de
hei. Daar woonden de “zigeunders”, zoals ze dat zeiden in Bussum, en die zouden
me meenemen.’
En ik durfde niet uit mijn bed, want de krokodil zou in mijn benen bijten,
de kraker zou me knijpen en de boze man zou me pakken. Maar ik kwam
er toch uit, met een sprong en holde naar de trap met de grote vlerkvogel
achter me aan. Bij de trap was een beetje licht van beneden. De schaduwen
konden er niet bij. Daar bleef ik staan, op de bovenste tree, en ik hoorde
de grote-mensenwereld diep beneden. Maar ik mocht er niet komen. En
achter me waren de schaduwen. (Het jongetje Mug vertelt over het land
van Bang. Uit: De tuinen van Dorr)
‘Vader was een man die 's morgens vertrok naar zijn kantoor in Amsterdam en pas
's avonds weer thuiskwam. Hij was een echte familievader. Zondag speelden we
kaart met z'n allen en dan mocht je vals doen, met veel gekkigheid en keet. Een
gedeelte van het grasveld was een soort molshopige tennisbaan, waar hij balletjes
sloeg met zijn dochters en we gingen roeien in Ankeveen ha zo'n pieremachocheltje.
In het weekend zat er altijd een hele lering rond de borrel, met vrienden en buren.
‘Ik herinner me wel dat ik fijn bij mijn vader op schoot zat, maar niet bij mijn
moeder. Ze was niet knuffelig. Ze zat met bril of vergrootglas en las. Veel
heiligenboeken. Moeder had gevoel voor humor, een leuke hand van tekenen en was
geïnteresseerd in insekten. Onderweg met een poetslap ergens naar toe viel haar oog
op een boek over mieren en dan liet ze die lap vallen en las.
‘Afgezien van mijn oudste broer heeft niemand van ons erg goed met haar overweg
gekund. Het feit dat ze zelf geen moeder gekend heeft, is daar ongetwijfeld een grote
factor in geweest. Je kunt niet zeggen dat je een moeder zus of zo had gewild. Je
moeder is je moeder en zo is dat. Pas als je volwassen bent besef je dat er ook andere
soorten moeder-zoonrelaties bestaan.’

De tuin
Het huis waar Paul werd geboren had vader Biegel in 1916 laten bouwen.
‘Oldeheuvel’ was een indrukwekkende villa met een rieten dak, aan twee kanten een
oprijlaan, terrassen, overkapte balkons, ruime gangen en vestibules, twee zolders,
meidenkamers enzovoort. En een grote tuin.
‘Ik ging de tuin in en dan was er eerst geur. Ik ruik nog het rulle paadje schuins
naar beneden, langs de rozen. De geur in juni, van die kroonbladen
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Het geboortehuis van Paul Biegel, ‘Oldeheuvel’, aan de Groot Hertoginnelaan 38 te Bussum in 1936.
Zijn vader liet het in 1916 bouwen door de architect K.P.C. de Bazel (1869-1923). Bij het huis was
een grote tuin waar Paul als kind veel van zijn tijd doorbracht. In 1968 werd het huis afgebroken om
plaats te maken voor een aantal bungalows.

die er al bijna afvallen, de zoelte van de zon, het geluid van een hommel, de iriserende
kleur van de vleugels, het aftasten van de meeldraden. Een onhandig vliegende vlinder
en een opschrikkende vogel. Dat heeft zich in mijn ziel geëtst. Eindeloos heb ik
geobserveerd. Het woord bestuderen gaat daar niet voor op, wat je als kind doet, is
indrinken. Ik ben een kijker - daarom ben ik ook schrijver - maar ik keek liever naar
beesten dan naar mensen. Ik ben nog steeds geen mensenkijker.
‘De tuin werd doorsneden door een soort dijk. Daarachter was het helemaal wild.
Daar voelde ik me safe, want dan konden ze me vanuit het huis niet zien. Maar het
zou een ramp geweest zijn als het huis er niet meer was. Zie het als een kasteel, waar
ik één torenkamer had. Ik kon me bij de rest van het kasteel voegen wanneer ik wilde
en me ook weer terugtrekken.
‘Op de boerderij in de buurt waren ook negen kinderen, maar meer van mijn
leeftijd. Daar heb ik eindeloos gespeeld: slootje springen in de weilanden,
verstoppertje en woelen in de hooiberg. Zo'n boerenbedrijf met mest en hooi, met
koeien en kippen, die keuken, waar de geur van petroleum hing, alleen maar een
pomp, zo'n plakkerig vliegending en een boterham met dik bruine suiker. Dat alles
bij elkaar gaf een zeer aards gevoel.’
Het gras was vochtig. Hun knieën voelden het door hun broek heen. Er
lagen gele bladeren op, het rook naar gele bladeren op gras, de jongen
kroop over de rand van zomer en herfst, het kietelde in zijn gezicht van de
spinnedraden en hij bleef doodstil zitten omdat zijn ogen het alleen niet
konden afwerken. Zijn oren deden mee en zijn neus en zijn mond. Hij zat
nu recht overeind op zijn
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hielen, met zijn natte knieën in het gras en raakte langzaam vol herfst, tot
in het diepst van zijn lijf drong het door, een vage verrukking zonder grond,
zonder houvast, zonder woord.
(Uit: Haas. Denk boek: Najaar)

De school
Op zijn zesde wordt Paul verdreven uit de paradijstuin. Naar de kleuterschool is hij
niet geweest en de overgang van spelen naar leren is abrupt.
‘Van geen enkele school herinner ik me echt plezier in de dingen die ik leerde.
Kinderen gingen nu eenmaal naar school. Dat was net zo vervelend als meer dingen
in het leven, je wassen met koud water bijvoorbeeld. De vanzelfsprekendheid van
het moeten was zo groot dat het niet in me op kwam om opstandig te zijn. In zo'n
bank zitten in plaats van in de tuin was een ramp. Ik zie de eerste klas nog precies
voor me. Er hingen grote platen, Jezus met zijn leerlingen in het korenland of zoiets
heiligs. Het leren ging wel denk ik, vergeleken bij al die andere jongetjes die in mijn
kinderogen toch een lagere mensensoort waren. Jongens van de groenten- en de
visboer, een schipperskind. Op school had ik geen vriendjes die bij mij thuis kwamen.
‘Als ik 's middags terugkwam, was mijn moeder soms aan het strijken of lakens
vouwen en hing er zo'n vreselijke schone waslucht. Op advies van de dokter moest
ik een uitgeperste sinaasappel drinken. Dat vond ik smerig en dus was ik nors en
dwars. Of er was lauwige thee, al een half uur eerder gezet, met zo'n saai mariakoekje
erbij. Dan ging ik op mijn slaapkamer zitten, cathechismus leren of de landkaart.
Wat heb ik het gehaat, die school en de boeken.’
‘Luister tweepoot,’ zei ze. ‘Het verstand is een groot net met vierkante
mazen. Wij werpen het uit om het leven te vangen, maar het leven is het
water en glipt er doorheen, en al wat we ophalen zijn cijfers. Met die
cijfers gaan we meten, en we meten alles. En we zeggen: meten is weten,
en we weten alles. Maar op deze school leer je: meten is vergeten. Onthoud
dat!’
(Juffrouw Hik van de slakkenschool tegen het jongetje Anders. Uit: Ik
wou dat ik anders was)
Paul had de hersens om naar het gymnasium te gaan en zijn moeder wilde per se een
katholieke school. Ze hoopte dat ook haar jongste zoon zou intreden, net als twee
van zijn zusters. Het Amsterdamse Sint-Ignatiuscollege was de enige mogelijkheid
en in 1938 begon het op en neer reizen. Het leven werd er niet vrolijker op.
‘Als je in een andere plaats woont dan waar je op school bent, heb je op geen van
beide plekken makkers. Dat is dan ook direct veranderd toen ik in 1942 in Bussum
op school mocht. Binnen twee maanden had ik daar allemaal vrienden. Op het
Ignatiuscollege creëerden die mannen in hun zwarte rokken vol gemorste sigarenas
vooral een sfeer van “mag niet”. Het enige fijne was hemelse blijheid. Het had
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allemaal iets verbiedends, iets inkapselends. Het belangrijkste dat je op die leeftijd
overkomt, de ontwakende seksdrift, je
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Circa 1936, Paul met Bruintje, oftewel Boenie, in de tuin van het huis aan de Groot Hertoginnelaan
te Bussum.

levensdrift, werd voortdurend beknot. Als klein kind was ik al geïnteresseerd in
lijfelijke zaken en dat mocht van het begin af aan niet. Dat heette de zonde van
onkuisheid en ik hoor mijn moeder nog zeggen: we hebben onze gebreken gekregen
om ze te bestrijden.
‘Niets boeide me in mijn ziel, zelfs de Griekse mythologie niet. Ik was als het
ware altijd maar bezig iets te beschermen tegen aanvallen. Dat wat er nu uit komt in
wat ik schrijf, die plek heb ik, denk ik, achter drie dichte stalen deuren gehouden.
Daar wilde ik nooit iets toelaten van wat ik leerde op school omdat die plek dan
aangetast zou kunnen worden. He deed de dingen als plicht en verder was ik er niet.’
Grote beklemmingen tijdens de puberteit waren ook de beroerte van vader in 1938
en de oorlog. In Pauls herinnering zat vader na zijn hersenbloeding voornamelijk in
een stoel en zweeg. In 1947 overleed hij. En de oorlog die uitbrak toen Paul vijftien
was, gaf hem het gevoel van de keel die steeds verder wordt dichtgeknepen, met de
dreiging dat je zult stikken.
‘De alomtegenwoordigheid van Duitse soldaten, op straat, in de tram en de trein
en in winkels. De continue angst voor wat er zou kunnen gebeuren, razzia's,
luchtaanvallen. De eeuwige honger en het verstoken zijn van betrouwbaar nieuws.
In de laatste winter hadden we geen stroom meer, dus ook geen radio, telefoon of
krant. Verder dan je kon lopen wist je niet. Het weten bestond uit geruchten, de ene
dag dit en de andere dat. We grapten: ik geloof alleen nog maar wat ik zelf verzin.
Toen de Canadezen eindelijk echt de IJssel over kwamen wilde ik het absoluut niet
meer geloven.’
De luitenant had ons paard weer in bedwang, maar ik voelde een tinnen
greep om mijn enkels, rukkend om me van het paard te sleuren. ‘Help’
riep ik en de luitenant gaf een houw met zijn zwaard, en nog een, en nog
een, tot het hielp. De greep liet los en een tinnen gejank schalde
verschrikkelijk en akelig in de duisternis. Gruwelijke oorlog; ik wilde er
tussenuit, maar ik zat erin als in een gevangenis.
(Uit: De soldatenmaker)
‘Ik kan me helemaal geen voorstelling maken van een leven waarin je naar een
middelbare school gaat en er geen oorlog is, met een vader die je nu eens op je donder
geeft en dan weer prijst. Misschien zou ik dan maatschappelijk meer gelukt zijn met
een mooie juridische carrière en een gezin met vijf kinderen die ook allemaal weer
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hun plaats hadden gevonden - dat soort glad gepolijste idee - in plaats van een
schrijver van kinderboeken met een
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huwelijk dat mislukt en een zoon die zich van het leven berooft. Aan de andere kant
weet ik ook wel dat ik een aardige man ben. Ik zit niet met treurnis terneer, maar
geniet van het bestaan.’

De pen
Paul Biegel debuteerde op vijftienjarige leeftijd in het hoekje ‘Voor de jeugd’ van
De Tijd, de krant waar zijn zuster Anne werkte. Het verhaaltje verscheen op 8 juni
1940 en als opmaat voor een sprookjes-oeuvre is er nauwelijks een toepasselijker
titel denkbaar: De ontevreden kabouter. Het honorarium bedroeg twee gulden. Het
schrijverschap was niet Biegels eerste ambitie. Hij wilde dolgraag pianist worden,
bereidde zich daar ook grondig op voor, maar bleek voor het conservatorium toch
niet voldoende talent te hebben.
De jaren na de oorlog waren richtingloos: vijf maanden in Amerika, dan een baan
bij de Radiobode van de AVRO, waarvoor hij de strip ‘Eddy de televisieaap’ schrijft
en een net niet voltooide rechtenstudie. Begin 1959 wordt Biegel tekstschrijver voor
Marten Toonder, de plek waar hem met straffe hand het schrijversambacht wordt
bijgebracht en waarover hij altijd nog met een mengeling van ontzag en dankbaarheid
vertelt. Hier en daar publiceert hij een verhaal en in de Haagsche Post verschijnt
tussen 1956 en '58 ‘light verse’.
Een hooggeboren leeuwerik
die dol was op bedriegen
ontdeed zich van zijn tweede ik
om hoger nog te vliegen.
‘Nu ben ik leeuwer dan een leeuw’,
dacht hij, ‘dat is al ver,
maar als ik ook dat ding verdring
gunst ja, dan ben ik ER’.

‘Alles heb ik geprobeerd: romans, toneelstukken, essays en eindeloos veel
ontboezemingen. En bij de AVRO deed ik journalistiek werk. Langzaam ontstond
het idee dat ik misschien wel schrijver kon worden. Ik legde me toe op stukken die
niet over mezelf gingen: over de Koreaanse oorlog of over het wezen van het
communisme versus christendom. Dat hield me bezig, maar het werden loodzware,
oneetbare krentenbroden. De paar keer dat ik aan een roman begon was het na pagina
vier al op. Het bleef zo dood als een pier. De drang om me te uiten was mateloos,
maar het werd allemaal niks en de wanhoop daarover was zo groot, dat ik een eind
aan mijn leven wilde maken. Toen dacht ik, laat ik nou eens één keer mijn kop
vergeten en kijken wat die pen doet. En die pen schreef over een meisje en een pop,
een wolf en een donker bos. Ik liet het lezen aan een vriend en zei trots dat ik nu
eindelijk iets geschreven had dat niet over mezelf ging. Die lachte en zei, als er nu
iets is wat over jezelf gaat, is het dit. Hij was dan ook psycholoog.
‘Voor het eerst was er iets wezenlijks op papier gekomen. Ik was zaterdag-
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Omslag, getekend door schoolmakker Jaap Fortuin, van de eerste, niet gepubliceerde bundel
sprookjesverhalen die Biegel schreef in 1952. Een aantal verhalen uit deze bundel zijn later, in bewerkte
versie, opgenomen in Het sleutelkruid (1964).

middag aan dat verhaal begonnen, uit geweest en op weg naar huis dacht ik: de enige
op de hele wereld die dit af kan maken ben ik. Niet omdat het zo goed was, maar
omdat het van mij was. En maandag dacht ik, ik maak er tien. Dat heb ik ook gedaan.
Het gebeurde onder en door het schrijven. En zo gaat het altijd nog. Ik had geen
prestatie ten opzichte van de wereld geleverd, ik vroeg me niet af of het de moeite
waard was voor anderen om te lezen, maar ik had iets voortgebracht wat “des mijs”
was. Ik voelde bevrediging en dat gevoel had ik eigenlijk nog met niets gehad.
Eindelijk zat ik op een spoor.’
Kon ik maar lopen, dacht de Eenzame Beuk. Op mijn wortels lopen zoals
de koeien op hun poten. Maar hij voelde best dat zijn wortels veel te stevig
in de grond staken, en veel te diep. En hij wist best dat een boom, die één
stap verzet, meteen omvalt. Zoals zijn kameraad. ‘En omvallen, dat wil ik
niet,’ fluisterde de Beuk. Hij zette zich voortaan schrap tegen de wind en
hield zijn bladeren zo, dat ze heel andere dingen zeiden dan vroeger. Niet
meer wat de wind liet zeggen, maar eigen dingen. ‘Hoor eens hoe deze
boom ruist,’ zei een vader tegen zijn kinderen. ‘Hij vertelt oude verhalen,
zoals je van geen andere boom hoort.’
(De boom die wou lopen: Uit: De toverboed)
Het zou nog bijna tien jaar duren tot het spoor naar publikatie leidde. Uitgevers
weigerden de hun toegezonden verhalen beleefd, tot Rolf van Ulzen van uitgeverij
Holland er twee publiceerde in Een heel bont boek (1958). Hij was de eerste die ze
identificeerde als kinderverhalen en sprak zuinigjes: ‘Misschien schuilt er een schrijver
in u.’ Na wat kleinere ‘probeersels’ kwam er een verzoek voor een bundel in de
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mooie serie Kinderverhalen, waarin midden jaren zestig ook auteurs als Mies
Bouhuys, Hans Andreus en Clare Lennart verschenen.
‘Ik ging aan de slag met wat ik nog had liggen. Werkte het verhaal van het meisje
en haar pop om tot het eerste verhaal in Het sleutelkruid. Onder invloed van mijn
werk bij Toonder wilde ik proberen er een geheel van te maken. En hoep, daar zag
ik die oude koning zitten, met zijn hart dat niet goed klopt en dan moet er een verhaal
komen om het gaande te houden. Ik bracht het naar Van Ulzen en die belde er een
beetje nijdig over op. Dat was toch niet de afspraak, hij had losse verhalen gevraagd.
Na twee dagen lag er een brief: hij had het nog maar voor de helft gelezen, maar het
was een meesterwerk! En in 1964 hield ik Het sleutelkruid in handen.
‘Tot mijn stomme verbazing werd het door de CPNB uitgeroepen tot Kinderboek
van het Jaar en toen was de wereld te klein. Ineens verschenen er in alle kranten grote
interviews en kritieken over een boek, dat al een jaar op de markt was. Ik had het
gevoel een nieuw soort wasmiddel te zijn, dat
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druk wordt geadverteerd. Ik heb er van genoten, maar het is ook beangstigend om
aan den lijve de invloed van de media te ondervinden. Na de roes van de prijs kwam
toch weer het nuchtere gevoel dat ik door moest met mijn gewone baan, geld
verdienen voor het gezin. Daarnaast bleef ik schrijven tot ik in 1969 de kans kreeg
het om te draaien: schrijven naast een part-timebaan bij uitgeverij Van Holkema &
Warendorf. Op dat moment kon ik fulll-time schrijver worden.’

De schrijver
Het schrijverschap werd produktief en succesvol. Biegels oeuvre omvat zo'n vijftig
titels en is veelvuldig vertaald en bekroond. Gedeeltelijk bestaat het uit pretentieloze,
kleurrijke avonturen die vaak eerst in afleveringen verschenen in de Margriet of de
Donald Duck. Voorbeelden zijn De rover Hoepsika, Juttertje Tim of De kleine
kapitein. ‘Wijdbeens en met de ogen op de kim’ staat daar de onwankelbare titelheld
aan het roer. Dikke Druif stookt de vuren, Bange Toontje zwabbert bibberend het
dek en Marinka roert eeuwig in de beslagpot. De auteur bakt zijn dolle verzinsels in
hetzelfde tempo als Marinka haar pannekoeken en kinderen hebben er zelfs na drie
delen nog niet genoeg van.
‘Zoiets als De rover Hoepsika schrijf ik als entertainment. Dan ben ik de

In De kleine kapitein in het land van Waan en Wijs beklimmen de kleine kapitein, dikke Druif, Marinka
en bange Toontje een eindeloos hoge toren. Als ze boven zijn, horen ze voetstappen. ‘“Wee, wee,
mannen der zee!” galmde plotseling de stem van de naderende onbekende uit het trapgat. “Wij hebben
u gevangen, voor de zeven zware gangen!” “Nee!” gilde bange Toontje. “Nee!”’ Kleurillustratie van
Carl Hollander, die ook voor het omslag gebruikt is.
Collectie Letterkundig Museum
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‘Het duurde een tijdje voor het eindelijk tot de kabouter doordrong dat daar tegenover hem, in zijn
eigen poppenhuis, werkelijk en waarachtig een heuse echte fee zat. En daar schrok hij van. Want het
feevolk zit vol toverkunsten, wist hij. Vol listen en zwebbelarijen. Feeën, zo had hij gehoord, zijn
schimmig en zonder houvast, en ze verwisselen rechts en links als een spiegel.’ Tip-in kleurillustratie
van Lidia Postma in Nachtverhaal.
Collectie Lidia Postma

clown die de opdracht krijgt een kindermatinee te vullen en dat doe ik naar mijn idee
over wat leuk is voor zo'n middag. De tuinen van Dorr bijvoorbeeld is juist volstrekt
on-doelgericht en in vrijheid geschreven.’
Het ‘in vrijheid’ geschreven werk heeft belangrijke thema's als vriendschap en
liefde, eenzaamheid, angst, afgunst, dood en oorlog, maar wel een beetje verstopt.
De lezer krijgt in de eerste plaats een vertelling, vol raadsels, onverwachte
gebeurtenissen en wonderlijke figuren. Bijna altijd draait het om een zoektocht. In
Het sleutelkruid moet de wonderdokter dit magische kruid zien te vinden zodat het
hart van de stokoude koning Mansolein weer een tijdje voort kan. De onverschrokken
kleine prinses uit De tuinen van Dorr is zeven jaar lang op zoek naar de grond waarin
haar in een bloem betoverde lief zijn menselijke gedaante weer terug zal krijgen. Het
verfomfaaide feetje uit Nachtverbaal zoekt sterfelijkheid, de twaalf rovers zitten
achter de mysterieuze schat van de koning aan en in Anderland zijn de heilige
Brandaan en zijn makkers jaar in jaar uit onderweg naar lokkende, onbekende verten.
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Het is niet zo moeilijk om tussen de prinsessen en heksen, de slakken en kikkers, de
feeën, kobolden en zuipende rovers de echo's uit Biegels kindertijd op te vangen. De
school wordt met verve bespot, de tuin is de plek van het ongeschonden geluk. Met
al zijn bewoners is hij tot op de grasspriet nauwkeurig beschreven in de trilogie over
Haas, maar vooral in De tuinen van Dorr speelt hij een glansrol. Met de tuinen
verdwijnen alle jonge mannen, verleppen de vrouwen en versteent het leven. Wanneer
de lente zal beginnen loopt de tijd weer terug naar de herfst, niets zal meer bloeien
tot een dapper en volhardend meisje de betovering weet te verbreken en een leger
jongelingen de tuinen uitmarcheert om de zilveren heks Sirdis te verslaan.
Sirdis is het prototype van het beangstigende vrouwmens dat regelmatig opduikt:
listig en jaloers, heks en vrouw tegelijk. Sirdis ‘bedirpst’ de koning, verleidt hem op
haar zilveren kussens tot overspel en dringt zich tussen hem en zijn dochtertje. In
hun meisjesachtige staat kunnen ze nog onbevangen, verstandig en dapper zijn, zoals
Mijnewel en de Rode Prinses, maar volwassen geworden zijn Biegels vrouwen de
baas en vreselijk. In De soldatenmaker hakken de Loden en de Tinnen elkaar in de
pan terwille van de vete tussen het kwijnende, drenzende Lappen Dametje en de koel
blote Bronzen Dame. Met hun droeve blikken, verleidelijke stemmen en zeer
aanwezige lijven pakken ze het jongetje in in hun oorlogszuchtige plannen en brengen
hem in een staat van opperste verwarring en besluiteloosheid.
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Wanneer de Rode Prinses door woeste rovers ontvoerd wordt en het hele hof in
katzwijm ligt, houdt alleen de koningin-grootmoeder het hoofd koel en regelt sluw
en nietsontziend de terugkeer van haar kleindochter. Niet mis te verstaan is ook de
Zwarte Weduwe uit het gelijknamige boek, die nu eens verschijnt als onweerstaanbare
vrouw, dan weer als knokige reuzespin, druk met het in haar web lokken van
appetijtelijke heren.
In de strijd tegen dit spinnewezen speelt het scharminkelig Jungske de hoofdrol. Ook
hij is een vaste, bijna archetypische figuur in Biegels werk. Denk aan Bange Toontje,
het maatje van de Kleine Kapitein en aan de wankelmoedige, uitsluitend in pyjama
gehulde hoofdpersoon uit De soldatenmaker. Hij is herkenbaar in de sukkel die de
tafel van zeven maar niet in zijn hoofd krijgt, in De tuinen van Dorr duikt hij op als
Mug, die niet durft te gaan slapen en in Anderland verschijnt hij als Malle, de roerende
kleine man die niet goed bij zijn hoofd is en dus door de echte kerels wordt getreiterd
en in het rond gecommandeerd. Maar de allermooiste (oude) kleine jongen is de
huiskabouter uit Nachtverhaal. Hij is een kruising tussen Walt Disney's Grumpy en
Bashful, een bedremmeld mannetje dat geen nee durft te zeggen en zijn
vrijgezelleburgermansbestaan met de dag verder ontregeld ziet raken door een
verwaaide fee, met lieve blote voetjes en betoverende verhalen. In zijn verwarring
en tweeslachtigheid, in zijn aarzeling tussen weerzin en verrukking ontstijgt hij zijn
archetypische omtrekken en wordt in al zijn kabouterheid een van Biegels meest
menselijke personages.
En tegenover of juist naast de bedeesde jongetjes staat het stoere roversvolk, dat
regelmatig met veel kabaal bezit neemt van Biegels vertelsels. Hoepsika, Holz, Boltz
en Schwanzenstolz (!), ze zinderen van de energie en van de lol in het leven. Ze
galopperen rond op woeste paarden, wonen in holen waarvan de wanden zijn
bespijkerd met goudstukken, ze schudden weldoorvoede reizigers uit, ze vloeken en
zuipen en ze hebben kleine hartjes.
‘Te vreten, te vreten, te vreten!’ Ze bonkten het ritme met hun laarzebenen
op de houten vloer, net zo lang tot een heel varken, dampend en druipend
aan een stok door kop en kont, naar binnen werd gedragen en op de tafel
gekwakt. Ze vielen er met hun eigen messen op aan, nieuwe borden waren
niet nodig. Ze smakten en slurpten en kauwden en knaagden en de botten
wikten ze tegen de koperen sierpannen langs de muur, zodat het pongde
als de boemketel van een heks.
(Uit: De twaalf rovers)
Zo'n passage is karakteristiek voor misschien wel het belangrijkste kenmerk van
Biegels schrijverschap: het onmiskenbaar plezier in het vorm geven, in glanzende
woorden, in ritme en klank. In elk interview benadrukt de auteur dat hij eenvoudigweg
het vak beoefent van ‘woorden kiezen en achterelkaar zetten’. Dat doet hij dan wel
met grote zorg en creativiteit. Met een enkele zin zie je iemand voor je: de schriele
hotelier uit Dorr die zich elke dag stipt aan de eigen regels houdt ook al komt er nooit
meer een gast - ‘hij droeg een
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glim-brilletje en zijn laatste veertien haren zaten keurig recht over zijn kale schedel
gekamd, als de lijntjes in een schrift’ - of de verlepte vrouw die eeuwig wacht op
haar vertrokken minnaar - ‘ze liep op sloffen, haar hoofd zat vol krulspelden alsof
ze een stekelbeest was en ze droeg een vale ochtendjas die met een honderiem was
dichtgeknoopt.’
De taal bruist en vonkt, zit vol grapjes, versjes en nog niet bestaande woorden. De
griezelige zwelpad heeft een ‘wobbelbuik’ en produceert ‘zacht kwabbelend gesnork’,
de dwerg heeft een ‘narrelige’ stem en als hij vloekt, ketst het eruit: ‘git spitte’. Feeën
zijn niet te vertrouwen, want ze zitten vol listen en ‘zwebbelarijen’ en wie jong is
en trouwt, ‘verschoffelt zichzelf en verknoerpt tot een prikdistel’. Vindingrijk, klanken dus betekenisvol zijn de namen. De pafferige zwelpad heet Glop, de dwangmatig
precieze hotelhouder Mijnheer Dil en de twaalf rovers Geip en Sisal, Lelebrun en
Prig, Kraayemag en Ooyemag, Loome en Sloome, Breedveld, Klissedimmer, Borjan
en Geeltje. En al na enkele bladzijden is het ondenkbaar dat ze anders zouden heten.
‘Ik kom uit een familie waar iedereen altijd bijnamen kreeg. Verschillende per
mens. Ik was Kippeëi - vanwege een eivormig hoofd bij mijn geboorte - kortweg
Kip of Wipper of Pennewip. Namen vormen een wezenlijk onderdeel van de
intermenselijke verhoudingen. In de wereld van de misdaad heet iedereen Kromme
Arie of Lepe Leen. Een naam dat is het wezen. Je zegt ook niet ik héét Paul Biegel,
maar ik bén Paul Biegel.
‘Een figuur komt mét zijn naam. Er komt nooit zo maar iemand. De naam is er
eerst en dan leer ik hem kennen door over hem te schrijven. Misschien is er wel
ergens een planeet, waar ideeën bestaan die net als televisie- en radiostralen door
ons heen gaan. Als je er een snaar voor hebt, dan gaat die trillen en komt er
bijvoorbeeld een schilderij, een concert of een roman uit. Zo zou ik een verhalensnaar
kunnen hebben. Het is toch onmogelijk dat ik alles zelf verzin! Het is al ergens en
ik moet zorgen dat het fatsoenlijk op papier komt.’
Echt rekening houden met zijn jeugdig publiek vindt Biegel niet nodig, want, zo luidt
zijn vaak geciteerde uitspraak: ‘De aard van het kind is niet het klein zijn, maar het
groot worden.
‘Het enige wat ik voor kinderen doe, is niet te ingewikkelde zinnen maken en niet
te moeilijke woorden kiezen. Verder schrijf ik voor mijn eigen plezier. Dat hele
getheoretiseer hangt me soms geweldig de keel uit. Ik heb er te weinig verstand van
en ook te weinig zin in om er verstand van te hebben. Kinderen verrassen je
voortdurend met een veel groter inzicht dan je dacht. En wat ze niet begrijpen dat
laten ze wel liggen, of ze nemen het op en zetten het in de voorraadkamer voor later.
‘We moeten niet te hoogdravend doen over lezen en kinderen. De gemeente Ede
deed eens een uitgebreid project rondom kinderboeken, waar we met zes schrijvers
drie weken lang de scholen afgingen. Later kwam er een dik verslag en wat stond
daar over mij? “Het leukste aan Paul Biegel
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vonden wij zijn brilletje!” Je komt met een boek en ze kijken naar je bril. Je moet
alles met kinderen doen wat in je hoofd opkomt en vooral wat jezelf leuk vindt. En
wacht dan maar af wat eruit komt. Dat is nooit wat je denkt.’
Een beetje last heeft Biegel wel van zijn positie als kinderboekenschrijver, soms en
heel even maar.
‘Als ik lees over een arts die ook schildert, betrap ik mezelf erop dat ik denk, dat
kan nooit wat zijn. We kunnen niet zonder hokjes in dit land en zit je eenmaal ergens
in dan kom je daar nooit meer uit. Als ik een boek voor volwassenen schrijf, bestaat
het min of meer niet. Dat is de consequentie van de hokjes en dat moet je dan maar
nemen. Wat ik kan, kan ik goed en daar beleef ik veel plezier aan.
‘Het is zo'n specifiek vak. Jaap ter Haar bijvoorbeeld had in zijn tijd precies de
juiste toon, net zoals Van de Hulst of Kieviet. Het is een bepaalde aanleg die iemand
heeft en als je je vak zo uitoefent, dan ben je een schrijver voor kinderen. Je leven,
je broodwinning, je reden van bestaan is gericht op kinderen. En dus niet op de Grote
wereld, is de conclusie van anderen, terwijl kinderen toch de Grote wereld van straks
vormen.
‘Er is ook een heel andere kant. Een tijd geleden kwam ik in de studio om een
stukje voor te lezen. Daar zat een technicus, ongeveer dertig jaar, en die vroeg met
diep ontzag of ik de schrijver van De tuinen van Dorr was. Dat had hij als kind zo
geweldig gevonden. Dan voel ik me stokoud, maar het is ook prachtig, omdat dat
boek zoveel betekend heeft dat iemand het met zich meedraagt. In wezen denk ik
dat wij meer invloed hebben dan schrijvers voor volwassenen. Als kind ben je nog
natte verf: één kras en het gaat er nooit meer uit.’
Literatuur schrijven is omheinen. Want het gaat om iets dat geen pak krijgt
op woorden, maar wel eens ertussen blijft vastzitten, als vee binnen een
hek. Een lezer kan dat vee dan waarnemen. De ontroering bij het
waarnemen is niet aan leeftijd gebonden. Voor kinderen moet de omheining
wat lager dan voor volwassenen, of even hoog met kijkgaten. Maar niet
zo laag of met zulke wijde gaten dat het vee ontsnapt. Waardoor een
kinderomheining lukt is niet te zeggen; de schrijver zelf weet het
waarschijnlijk het allerminst.
(Uit: Raster nr 56, 1991)
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Fotobiografie

1
Inschrijving van de familie Biegel, met Paulus Johannes op regel dertien, in het bevolkingsregister
te Bussum.
Collectie Stadsarchief Naarden
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2
Rond 1905 bij Joseph Hermann Biegel (1837-1922), de grootvader van Paul. Hij wordt geflankeerd
door de echtparen Biegel-Povel en Povel-Biegel. Rechts zijn zoon Hermann (1876-1947), de vader
van Paul, met achter hem Pauls moeder, Madeleine Povel (1879-1957). Links zijn dochter Anna
(1877-1948) met haar echtgenoot Hyacinth Povel (1872-1960), een broer van de moeder van Paul.

3
Circa november 1925. Paul in de armen van Tante Phyllis (1890-1953), de vrouw van zijn vaders
oudste broer Carl, en tante Mank (Marie), de oudste zuster van zijn moeder.
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4
Bij gelegenheid van de zilveren bruiloft kregen alle negen kinderen een gebonden exemplaar van
L'imitation de Jésus-Christ met voor ieder een speciale inscriptie.
Transcriptie: aan Paul/ van moeder en vader/ 5 juni 1927/ ‘Celui-la fait/ beaucoup, qui/ fait bien
cequ'il/ fait’/ Livre I Chap XV
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5
Weg uit ‘Oldeheuvel’ in 1939. De Duitse dienstbode Francis Reirink (met kussen) hielp mee en
vertrok daarna wegens oorlogsdreiging. Zichtbaar op de achtergrond Pauls jongste zuster Heleen.

6
Paul, ca. 8 jaar oud, met zijn broer Rein (rechts) in de tuin op een warme zomerdag.

7
Deel van een schoolopstel, waarschijnlijk van eind eerste klas (1931/'32).
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Transcriptie: irst vert onze lieve/ heer voor pielaatus/ pielaatus zij geesul/ hem maar maar/ mijn schult
is het/ niet toen ginu de/ soldaatun hem geesulu/ heel hart en heel lang
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8
Briefje van broer Rein, net als Paul dol op vliegtuigen. Dolf (Granpré Molière) was een vriendje uit
de buurt die de gevaarlijkste toeren uithaalde.
Transcriptie: Bussum 10-6-'33/ Beste Paul/ Hoe gaat het met je. Mijnheer/ Cleemann vond de brief
van jou/ heel mooi. Ik heb gisteren/ een heele groote vliegmachine/ gezien met 5 finnen. Dolf/ en ik
hebben reuze lol/ gehad we zijn met zijn kar/ het bergje afgegaan. Op de kar/ hebben we een tafel/
en twee stoelen gezet; we/ reesten van de weer en/ botsten tegen een boom, alles/ viel om en Dolf/
dee natuurlijk weer heel gek/ Ik zal de vliegmachine teken/ hoe hij er van voren uit-/zag. Dag Paul
een hand van/ Rein/ dit is verkeert.
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9
Titelpagina van Sprookjes verzameld door de gebroeders Grimm (ill. J.B. Midderigh-Bokhorst en
J.J. Midderigh), uit het Duits vertaald door M. van Eeden-van Vloten. De illustratie op de linkerpagina
verbeeldt een scène uit het eerste sprookje in het boek ‘De kleermaker in den hemel’. Pauls favorieten
waren ‘De gouden vogel’ en ‘De twee broeders’.
‘Als kind verslond ik de sprookjes van Grimm: heerlijk [...] Ik las ze bij de haard, de oude editie met
een rood hard kaft vertaald door de vrouw van Van Eeden.’
(De Stem, 4 oktober 1989)

10
Als welpje gefotografeerd door de akela in december 1936.
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11
Het huis aan de Juliana van Stolberglaan 4 (nu Prinses Irenelaan) waar de familie Biegel in 1939 naar
toe verhuist, niet lang nadat vader Biegel een hersenbloeding heeft gehad. Het raam rechtsboven is
de kamer van Paul.

12
Kerstrapport uit de tweede klas van het Sint-Ignatiuscollege te Amsterdam. Biegel wordt dit jaar niet
bevorderd.
Transcriptie: Het is ons zéér/ tegengevallen dat/ de cijfers van Paul zó/ slecht zijn/ J.W. Kemper
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13
Klasgenoten uit gymnasium 4 van het Sint-Ignatiuscollege te Amsterdam na een toneelopvoering van
‘Oliver Twist’ in het najaar van 1942. Biegel zat toen al op het Lyceum te Bussum en deed niet mee,
maar staat wel op de foto (tweede rij, links met hoge hoed).
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14
Paul Biegel debuteerde op vijftienjarige leeftijd met het verhaal ‘De ontevreden kabouter’ op de
achterpagina van het dagblad De Tijd van 8 juni 1940.
Collectie Universiteitsbibliotheek Nijmegen
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15
Wanneer Biegel in 1942 instroomt in de vierde klas van het Lyceum te Bussum, is het schoolgebouw
reeds gevorderd door de Duitse Wehrmacht. De leerlingen zijn op verschillende plaatsen ondergebracht.
Biegel zat in het gebouw van de op de foto afgebeelde Prins Hendrikschool aan de Oud Bussumerweg
22. ‘Het stonk er naar uien die in de kelder werden bewaard voor de gaarkeuken erachter’.
Als deze school op 15 maart 1944 eveneens wordt gevorderd door de bezetter, verhuist de klas van
Biegel naar de consistoriekamer van de gereformeerde kerk aan het Wilhelminaplantsoen.
Collectie M.J.M. Heyne

16
Boezemvriend Frans Boerlage schoof onder de lessen op het Lyceum te Bussum briefjes door naar
Paul, met toekomstvoorspellende tekst en tekeningen.
Transcriptie: de zangeres, die jouw/ onbegrijpelijke liederen/ later zal vertolken.

17
Klassefoto van gymnasium 5 van het Lyceum te Bussum in de zomer van 1944. Genomen op straat
door Hugo Ruys, met de zelfontspanner, tijdens standrecht: een aankondiging van de bezetter die
betekende dat op samenscholingen van meer dan drie geschoten kon worden.
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Eerste rij (zittend) v.l.n.r. Willy Tingen, Nelleke Cohen Stuart, Corry Piloo, Henny van Drunen, Mies
van de Poll, Noot Ybes. Tweede rij (staand) v.l.n.r Klaus Bodländer, Paul Biegel, Coby van Reyendam,
Erna Willemse, Sonja Planten, Eef Roelofz, May van Hengel, Betty Coops, Liesje van Dongen, de
eeuwig omkijkende Fransje Reerink, Guusje Glas. Derde rij v.l.n.r Hans Heybroek, Frans Beek, Joan
Willet, Arie Groenesteyn, Jan Bartels, Bob Baardman, Frans Boerlage, en, iets van laatstgenoemde
af, Hugo Ruys. Bovenste rij v.l.n.r Jaap Fortuin, Henk Klein, Eric van Lamsweerde. Hugo Ruys wordt
ongeveer een half jaar nadat deze foto is genomen gefusilleerd tijdens een represaille. Hij zat op dat
moment vast voor het rondbrengen van illegale blaadjes.
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18
De familie bijeen in de huiskamer van het huis aan de Van Stolberglaan in het oorlogsjaar 1942.
V.l.n.r. Heleen, Paul, moeder Biegel, Rein (staand achter moeder), Liesbeth, vader Biegel en Anne.

19
Leerlingenkaart van Het Nieuwe Lyceum te Hilversum. In 1944 blijft Biegel zitten in de vijfde klas
van het Lyceum te Bussum. Hij is dan negentien jaar en moet naar Duitsland om daar te werken in
het kader van de Arbeitseinsatz. Het Nieuwe Lyceum te Hilversum laat hem echter toe tot de
eindexamenklas (leerlingen in de eindexamenklas waren vrijgesteld van de Arbeitseinsatz) mits hij
gedurende de zomer taken maakt voor Grieks en Latijn. Uiteindelijk bezoekt hij Het Nieuwe Lyceum
maar twee weken, tot Dolle Dinsdag (5 september 1944). Daarna worden er geen lessen meer gegeven.
Na de bevrijding besluit de regering (KB van 8 juni 1945) dat iedereen die in het schooljaar '44-'45
in het eindexamenjaar zit, zijn diploma krijgt zonder examen te hoeven afleggen.
Collectie Het Nieuwe Lyceum
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20
Muziekstuk ‘Voor de drie broertjes’ voor viool en twee cello's. Door Biegel gecomponeerd in de
hongerwinter voor zijn vriend Joan Willet en diens twee oudere broers Max en Loet.

21
Oudste broer Herman (derde van links), in 1936 naar Afrika vertrokken, kwam als soldaat van de
Irene-brigade kort na de bevrijding in 1945 weer thuis. V.l.n.r. moeder Biegel, Liesbeth, Herman,
vader Biegel (zittend), Heleen, Paul (achteraan met de hond Hubertus) en Rein. Achter Rein een niet
geïdentificeerd persoon.
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22
Visum voor Amerika dat Biegel na veel papierwerk veroverde en waarmee hij in juni 1946 op een
lege vrachtboot naar de Verenigde Staten van Amerika voer, om daar zijn tijdens de oorlog getrouwde
zuster Cecilia en haar man te bezoeken.

23
Toeristenkiekje uit 1946, genomen in een bar in Bronxville (New York). Pauls gastvrouw Mrs. Berlage,
haar zoontje en zwager voerden hem dronken met een clover club cocktail.
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24
Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten schreef Biegel een tweetal verhalen over de oorlog voor
de Knickerbocker Weekly, een weekblad met zowel Nederlandstalige als Engelstalige artikelen,
bedoeld voor Nederlandse immigranten. ‘Mannen van “Gevaarlijken Leeftijd”. Avontuurlijke
herinnering aan 1944’, zijn eerste verhaal, werd op 2 september 1946 gepubliceerd.
Collectie Universiteitsbibliotheek Leiden
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25
Woning van mevrouw Wattez aan de Koedijklaan 25 te Bussum waar Paul, samen met zijn moeder
en zusters Liesbeth en Anne naar toe verhuisde in november 1947, zeven maanden na het overlijden
van zijn vader. De kamer van Biegel, waar hij zijn eerste sprookjes schreef, was links, boven de
garage.
Collectie M.J.M. Heyne

26
Getuigschrift van het Elmhurst Community Hospital in Elmhurst Illinois waar Biegel schoonmaakwerk
verrichtte.

Paul Biegel. Meesterverteller met een rovershart

27
‘Grappige’ foto. Rond 1949 op het AVRO-hoofdkantoor in Amsterdam met van links naar rechts de
Radiobode-redacteuren Biegel en J.W. de Boer jr, en omroeper Jan van Herpen.
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28
In 1953 op zijn verdieping aan de Keizersgracht in Amsterdam probeert Biegel zich de grondbeginselen
van het Nederlandse Recht eigen te maken.
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29
De redactie van de Radiobode serieus aan het werk. V.l.n.r. J.W. de Boer jr, ‘juffrouw’ C.M. Vogt
en Paul.
Foto J.H.C. Vermeulen

30
Vanaf eind veertiger jaren schreef Biegel een aantal hoorspelen, met wisselend succes.
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Op de kermis in Amsterdam in 1959 schoot Biegel raak en vereeuwigde daarmee behalve zichzelf,
zijn vriend en toenmalige huisgenoot Freerk Kampstra (rechts) en vriendin Loes van de Poll (links).
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32
In zijn atelier werkt Reinald van Lamsweerde aan zijn schilderij van Paul Biegel.

33
Kandidaatsdiploma (30 september 1954) van de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam.
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Olieverfportret van Biegel, in 1951 geschilderd door zijn vriend Reinald van Lamsweerde, een broer
van Eric van Lamsweerde bij wie Paul in de klas had gezeten. De wilde achtergrond bedoelt de
fantasiewereld van de schrijver weer te geven.
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35
Op vakantie in Heidelberg in oktober 1957. Biegel smeert een broodje voor zijn toekomstige vrouw
Marijke Sträter. Naast haar zit Ingrid van Lamsweerde met haar voet in her gips ten gevolge van een
auto-ongeluk (op weg naar de vakantiebestemming). De foto wordt genomen door Guy Driebeek
wiens schaduw onderaan de foto te zien is en die later met Ingrid is getrouwd.

36
Eerste aflevering van de tekststrip ‘Eddy de televisie-aap’ die Biegel schreef voor de Radiobode, het
programmablad van de AVRO. Vanaf 15 december 1957 tot en met 1 februari 1959 verschijnen er
60 wekelijkse afleveringen.
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Een versje uit de Haagsche Post van 11 januari 1958, opgedragen aan Simon Vinkenoog die daar
redacteur was. Biegel schreef vanaf 17 november 1956 tot en met 2 augustus 1958 bijna iedere week
een versje voor dit blad. ‘U schrijft ze niet om dat tientje, dat u ermee verdient, maar omdat u weet
dat ík ze leuk vind, is 't niet zo, mijnheer Biegel?’ aldus de toenmalige hoofdredacteur G.B.J.
Hiltermann.
Collectie Koninklijke Bibliotheek

38
Rond 1958, Paul samen met zijn verloofde Marijke Sträter op zijn Harley Davidson, een oude
politiemotor uit 1932. Het zijspan had een treeplank en een deurtje en in de versnellingsbak zat ook
een achteruit.
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Omslag van Een heel bont boek (1958, ill. Babs van Wely), samengesteld door Harriët Laurey. Biegel
schreef hiervoor twee verhalen, ‘De Chinese prinsesjes’ en ‘De gouden haarspeld’. Het is de eerste
keer dat zijn naam op een boekomslag te zien is.
Collectie Informatie- en Studiecentrum Boek en Jeugd (NBLC, Den Haag)
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40
Aankondiging van de door Biegel geschreven tekststrip over de tweelingbroertjes Minter en Hinter
op de voorpagina van Het Vrije Volk van zaterdag 5 september 1959. ‘Ik had Minter, Hinter en Binter
eerst als drieling maar de grote baas (Toonder) voorzag teveel moeilijkheden met de tekeningen, en
Binter werd met het blauwe potlood weggestreept’.
Collectie Koninklijke Bibliotheek
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41
De eerste van 41 afleveringen van de balloonstrip ‘Het document van Venus’ die van 13 september
1959 tot en met 26 juni 1960 in de Avrobode verschenen.
Collectie Omroepmuseum

42
Aflevering van het stripverhaal ‘Minter en Hinter en het fluwelen ventje’ in Het Vrije Volk van
donderdag 3 maart 1960.
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Collectie Koninklijke Bibliotheek
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43
Op 10 september 1960 treedt Paul Biegel in het huwelijk met Marijke Sträter in het stadhuis te
Hilversum. Achter het bruidspaar v.l.n.r. bruidsmeisje Margriet Povel, mevrouw C. Sträter-Moenking
(de moeder van de bruid), getuige Frans van der Staay en het hoofd van bruidsmeisje Hanny Sträter.

44
De brief van Biegels uitgever Dolf (roepnaam Rolf) van Ulzen (1925-1994) waarin hij terugkomt op
zijn aanvankelijke misnoegen over het manuscript van Het sleutelkruid, omdat het niet, zoals hij had
gevraagd, uit losse verhalen bestond.
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Illustratrice Babs van Wely (1924) volgde een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten
in Den Haag. Zij illustreert jeugdboeken, maar ook boeken voor het onderwijs en over de
gezondheidszorg. Van 1963 tot 1984 gaf zij tevens les aan de Academie, maakte affiches voor de
overheid en ontwierp kinderpostzegels. Zij maakte illustraties voor o.a. de volgende boeken van
Biegel: Het grote boek (1962), Het sleutelkruid (1964), Het lapjesbeest (1965), Kinderverhalen (1965),
Ik wou dat ik anders was (1967), De dwergjes van Tuil (1976), Virgilius van Tuil (1978), De toverhoed
(1979) en Virgilius van Tuil overwintert bij de mensen (1982).
Collectie Babs van Wely
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‘Het duinkonijn maakte een keurige buiging voor koning Mansolein, met zijn oren tot de grond. Toen
ging het rechtop zitten, zuchtte eens diep en begon.’ Illustratie van Babs van Wely bij Het sleutelkruid
(1964), een raamvertelling over de koning Mansolein die spoedig zal sterven tenzij de wonderdokter
tijdig het genezende sleutelkruid brengt. Totdat deze van zijn verre en zware tocht terugkeert, moet
het hart van de oude koning kloppend worden gehouden door de dieren uit zijn rijk die hem ieder een
verhaal vertellen.
Collectie Babs van Wely

47
Biegel, geflankeerd door de zoontjes van zijn uitgever Rolf van Ulzen van Uitgeversmaatschappij
Holland, leest voor uit zijn boek Het sleutelkruid (1964). Links van hem zit Onno en rechts Ruurt,
zijn huidige uitgever.
Foto Luit Boersma
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48
Interview met Biegel in het Algemeen Handelsblad van 29 oktober 1965, twee dagen nadat hij de
prijs voor het beste kinderboek in ontvangst heeft genamen voor Het sleutelkruid (1964).
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49
‘Bessewang wilde wel een nieuwe hond, maar haar vader kon er geen kopen. Toen heeft haar moeder
een hond gemaakt. Ze knipte een stukje zoom van het gordijn, een hoekje uit een oude theedoek. Ze
nam een rode zakdoek van vader, ze vond nog een ongebruikte pannelap en tenslotte knipte ze het
onderste randje van de broekspijp van Bertus' overal af.’
Omslagillustratie in kleur van de derde druk van Het lapjesbeest (1979) door Babs van Wely. De
eerste druk verscheen in 1965.
Collectie Babs van Wely
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Derde aflevering van ‘De tafel van zeven’, het verhaal over het jongetje Anders in het dagblad De
Tijd. De in totaal 29 afleveringen verschenen vanaf 14 mei tot en met 26 november 1966. In 1967
werd het verhaal in boekvorm gepubliceerd onder de titel Ik wou dat ik anders was. Babs van Wely
maakte de illustraties.
Collectie Koninklijke Bibliotheek
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51
‘“O zeeheks”, stamelde hij, “wat ben je griezelig.” Maar de zeeheks keek hem strak aan en zei: “Je
hoort niet bij de zee, ga weg!”’ Illustratie van Babs van Wely in Kinderverhalen (1966).
Collectie Babs van Wely

52
Circa 1967. Paul en Marijke Biegel met hun kinderen Arthur en Leonie in het Vondelpark te
Amsterdam.
Foto Kövesdi
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Brief van Godfried Bomans, bevriend met zuster Anne, met een vriendelijke terechtwijzing.
Transcriptie: Beste Paul,/ (want zo mag ik je als bejaard en oppassend/ huisvader wel noemen), ik
dank je zeer voor/ je aardige brief en het mooie boek Kinderver-/halen, waarvan ik het eerste (over
de? boer/ Japikze) aan Eva al voorgelezen heb. Echter,/ al meteen in de eerste de beste zin moest/ ik
woorden als knoestig, drassig en stronk/ al uitleggen, hoewel ze met haar zeven jaren/ toch stellig
bij de Kinderen hoort. Ik dacht:/ in dit vak moet je daar een beetje op letten.

54
In zijn functie als redacteur bij Uitgeverij Ploegsma te Amsterdam (februari 1967 tot januari 1969)
redigeert Biegel verschillende boeken, waaronder een kookboek voor kinderen Vandaag kook ik uit
1967.
Collectie Uitgeverij Ploegsma
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55
Foto, genomen in 1968 door fotograaf Nico Terpstra, van Paul met zijn zoon Arthur in zijn werkkamer
op de zolder van zijn huis aan de Keizersgracht te Amsterdam.

56
Biegel leest zijn kinderen voor uit eigen werk op de Healy Pass tijdens een vakantie in Ierland, 1968.
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Aantekeningen voor het boek De tuinen van Dorr (1969).
Transcriptie: zilver: Tuinen? Nee, maar wat ik in Dorr heb gezocht/ -7a INL dwergeboot - meisje
naar Dorr./ -15 I Dwergelief bij Jiri, - Jiri vertelt zijn verhaal eindigt Dorr. Waarom jij hier? Dw.
kan niet/ antwoorden/ -28 II Jarrik in dwergeboot - vertelt Mijnewel en Jouweniet tot bloem / -37 III
Dwergelief bij Jojo - Jojo vertellen hun verhaal tot Dorr/ -45 IV Jarrik bij Jiri - Jarrik vertelt Mijnewel
en Jouweniet tot vertrek: 1e zomer/ -61 V Dwergelief bij blinde tovenaar - blinde tovenaar vertelt
verhaal tot Dorr / -74 VI Jarrik bij Jojo - Jarrik vertelt M en J tweede zomer / -82 VII dwergelief bij
vlindervleugelvrouw - vertelt tot Dorr wat ik in Dorr heb gezocht. kleermaker/ -91 VIII Jarrik bij
vlindervleugelvrouw - Jarrik vertelt 3e zomer/ -100 IX Dwergelief bij jongetje - jongetje tot Dorr /
-112 X dwergelief bij Pad - altijd Dorr geweest Jij moet vertellen. kan ze niet. Dan/ voorlezen:
schunnige boeken. steeds meer geen zoen./ -116 XI Jarrik droom - vertelt 4e zomer / -124 XII dwergelief
bij Pad - vindt zilveren boek/ -139 XII Jarrik bij jongetje - vertelt 5e zomer (onder 't bed Sirdis)/ -151
XIII Dwergelief bij Pad - ontsnapt / -165 XVI Jarrik bij Aljassus. 6e zomer/ -176 XVII dwergelief bij
mijnheer Dil - vertelt van zijn tuintje tot Dorr/ -192 XVIII Jarrik vindt Dwergelief: de 7e zomer/
Jouweniet verlost. Vindt de echte Tuinen van Dorr/ XIX verlost alle bloemen. stad herleeft. / ‘Hareniet’
heet ze voor Jarrik, want hij/ zal de hare niet zijn. Nooit./ Vlinder-vleugeljasvrouw, bang jongetje,
pad, debiele kind, meneer Dil zijn VERVULD/ van... Mille Feuille!/ Koningin begraven
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Omslag van het in 1969 verschenen boek De tuinen van Dorr. Tonke Dragt maakte de illustraties.
Collectie Informatie- en Studiecentrum Boek en Jeugd (NBLC, Den Hang)

59
‘De dwerg begon te neuriën, af en toe met gemompelde woorden:
Heen en weer
over 't zwarte meer
En telkens gaat er
een méér over 't water.
“Zijn we er haast?” vroeg het meisje nu.
De dwerg gaf geen antwoord. Hij neuriede verder en hij boomde verder, met langzame passen en
iedere keer kraakte het riet onder zijn laarzen. Het meisje tuurde in de verte, maar er was niets te zien
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dan de wijde zwarte vlakte, waarin geen rimpeltje golfde en geen lichtje weerspiegelde.’ Illustratie
van Tonke Dragt uit De tuinen van Dorr (1969).
Collectie Uitgeverij Leupold
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Jacob en Wilhelm Grimm, Sagen van Grimm (1970). Bewerkt naar het Duits door Marijke en Paul
Biegel. Illustraties van E. Gürtzig.
Collectie Informatie- en Studiecentrum Boek en Jeugd (NBLC, Den Haag)

61
Om ook volwassen lezers te interesseren voor De tuinen van Dorr verschijnt de derde druk in 1976
met een omslag van Carl Hollander en zonder illustraties in het binnenwerk.
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Een aflevering van De kleine kapitein in de Donald Duck van 30 juli 1971. De kleine kapitein verscheen
als feuilleton vanaf 2 augustus 1969 tot en met 27 augustus 1971 in dit stripweekblad. In de twee jaar
hierna verschenen ook De kleine kapitein in het land van Waan en Wijs en De kleine kapitein en de
schat van Schrik en Vreze in afleveringen in de Donald Duck.
Collectie Denise Mooyman
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Het begin van De kleine kapitein in handschrift.
Transcriptie: De kleine kapitein woonde boven op het duin. / Niet in een buis, niet in een hut, maar /
in een boot. De huilende storm, die / de golven zo hoog als torenflats had opgeblazen / had de boot
zo uit de zee bovenop / de top gekwakt. En daar lag hij, muurvast. / Wie erin gevaren hadden, wist
niemand. / Er was alleen een jongetje uit de kajuit tevoorschijn / gekropen, een klein jongetje met
een grote pet / op. / ‘Wie ben jij?’ vroegen de mensen van de haven. / ‘De kapitein’, antwoordde het
jongetje. / ‘Zo, kleine kapitein’, vroeg de grijze schipper / van de haven, ‘waar kom je vandaan?’ /
‘Van mijn boot’, antwoordde de kleine kapitein. / ‘En waar komt je boot vandaan?’ / Maar de kleine
kapitein haalde zijn schouders / op en klom zijn kajuit weer binnen. / Sindsdien woonde bij daar. /
Als de zon scheen, zat hij op zijn achterdek / te niksen en warm te bakken. / Als de maan scheen, zat
bij op het voordek en / speelde op zijn koperen trompetje. / Beneden in de haven hoorden ze het. /
Tetterete! / ‘Je wordt er zo meewarig van’, zeiden de mensen.
Collectie Informatie- en Studiecentrum Boek en Jeugd (NBLC, Den Haag)
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Kleurillustratie die Hollander maakte voor ‘De spookstad’, een aflevering uit de serie De kleine
kapitein, verschenen in de Donald Duck van 21 november 1970 (nr 47). Hollander schonk de tekening
aan Biegel en schreef een opdracht op het passe-partout.
Transcriptie: Aan de ‘Grote Stuurman’ van de ‘Kleine Kapitein’ van ‘Bramzijgertje’ Carl.
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Omslag van De kleine kapitein (1971) met illustraties van Carl Hollander.
Collectie Informatie- en Studiecentrum Boek en Jeugd (NBLC, Den Haag)
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‘Een rol-golf rees op uit zee, zo hoog als een toren, en juist toen dikke Druif en Marinka de reling
vastgrepen, werd het bootje opgetild en meegedragen.
Naar de woeste wilde zee.’
Kleurillustratie van Carl Hollander in De kleine kapitein (1971).
Collectie Letterkundig Museum

67
Dit kattebelletje aan Carl Hollander betreft de volgorde van De Kleine Kapitein-verhalen, die in het
boek anders werd dan in de Donald Duck, waardoor op de ene plaat een matroos erbij moest worden
getekend, en op de andere een matroos moest worden weggehaald.
Transcriptie: Carl! / Alle veranderingen / zijn voor het boek / manuscript gemaakt. / In de Duck komt
/ de oorspronkelijke versie. / Denk aan de matroos en de 3 matrozen /!
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‘Korte tijd later stonden ze alle vijf in de zaal van de Norse Heerser, de drie kinderen en de twee
matrozen, keurig naast elkaar, vlak voor het schilderij. Ze moesten hun armen wijd uitgestrekt houden.
En in elke hand een zware kandelaar. Dat waren er samen tien. Maar omdat alle dertien kandelaars
moesten worden gebruikt, hadden de kinderen er ieder nog een op het hoofd. “Niet wiebelen!”
schreeuwde de Norse Heerser.’ Kleurillustratie van Carl Hollander in De kleine kapitein (1971).
Collectie Letterkundig Museum

69
In 1972 en 1993 ontving Paul Biegel een Gouden Griffel, respektievelijk voor De kleine kapitein en
Nachtverhaal. Daartussen liggen vier Zilveren Griffels, voor De twaalf rovers (1972), Het olifantenfeest
(1974), Haas (1982) en De rode prinses (1988).
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Kees Fens schreef in de Volkskrant van 16 oktober 1972 een vergelijkende beschouwing over de twee
boeken die in 1972 met een Gouden Griffel werden bekroond, Koning van Katoren van Jan Terlouw
en De kleine kapitein. Veel blijft er van beide boeken niet over.

Paul Biegel. Meesterverteller met een rovershart

56

71
‘Prig had zijn baard in een net puntje geknipt. Prig had een geroofd knijpbrilletje opgezet. Prig droeg
een zwart koffertje, vol poeiertjes en pilletjes en watertjes en kruiden. Tegen alles. Als een kwiek
doktertje uit verre landen stapte hij de stadspoort binnen. Het doktertje met het alziend oog.’ Illustratie
van Peter Vos voor De twaalf rovers. Tekeningen in het binnenwerk verschenen pas vanaf de tweede
druk (1975).
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De Jan Campert-stichting bekroonde in 1973 De twaalf rovers met de Nienke van Hichtum-prijs. De
literatuurprijzen werden op 19 december 1973 in de oude raadszaal van Den Haag uitgereikt. V.l.n.r.
Bep Vuyk, Hans van de Waarsenburg, Kees Simhoffer, Rob Nieuwenhuys, Paul Biegel en
loco-burgemeester Wilzen, die de prijzen uitreikte.
Foto Wolson, Den Haag
Collectie Letterkundig Museum

73
Eén van de schaarse foto's die zijn gemaakt van de NOS-televisieserie De vloek van Woestewolf,
geschreven door Biegel en geregisseerd door Thijs Chanowski, uitgezonden in 1974. Er waren geen
decors - daartoe fun geerden tekeningen, van Carl Hollander, die door een aparte camera opgenomen,
met behulp van chroma key-techniek, op de beeldbuis de levensgrote achtergrond vormden voor de
in de lege studio optredende acteurs. Op de rug gezien links John Lanting (de rover ‘Boenk’), rechts
Sylvia de Leur (de betoverde jonkvrouw ‘Sylvia’) links van haar aan de tafel Henk Molenberg (de
bediende ‘Valet’), rechts Henk van Ulsen (‘dokter Kroch’).
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Decortekening van Carl Hollander voor de TV-serie De vloek van Woestewolf.
Collectie Letterkundig Museum

75
Decortekening van Carl Hollander voor de TV-serie De vloek van Woestewolf.
Collectie Letterkundig Museum
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In het atelier van Carl Hollander (links) werden bijna dagelijks de te maken illustraties besproken.
‘Verschrikkelijk veel hebben we daar aan de Amstel samen zitten lachen!’
Carl Hollander (1934-1995) kreeg zijn opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
in Den Haag. Bij zijn afstuderen ontving hij de Esso-prijs voor het beste eindexamen van dat jaar.
Hij werd bekend door zijn illustraties bij het werk van An Rutgers van der Loeff-Basenau en de
tekeningen van Pippi Langkous in de boeken van Astrid Lindgren. Sinds 1960 maakte hij bij meer
dan honderd boeken tekeningen. Voor Biegel illustreerde hij o.a. de boeken over de kleine kapitein,
Een toren naar de maan (1971), Wie je droomt ben je zelf (1977), De rover Hoepsika (1977), de
boeken over Japie en Juttertje Tim (1991).
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De schrijver aan zijn werktafel, 15 januari 1974.
Foto Peter Zonneveld

78
Bericht van toekenning van de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur 1973.
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‘“Aan de grote heer van Schrik en Vreze”, stond er, en daaronder: Ontvang hierbij de zeven kisten /
de zeven kisten van hout / gevuld met koper, met zilver, met goud, / met rode robijnen en kristallen
konijnen / en dikke diamanten van een kilo per stuk, / maar de zevende kist is gevuld met geluk. / Ik
zend ze, heer, per boot naar u over / en reken maar dat ik de rover betover / die onderweg de schatten
pakt. / Diens hand blijft voor altijd aan 't roer geplakt.’
Met dit oude document begint een nieuw avontuur voor de kleine kapitein: De kleine kapitein en de
schat van Schrik en Vreze (1975).
Kleurillustratie van Carl Hollander.
Collectie Letterkundig Museum
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Door Carl Hollander getekende en gekalligrafeerde aankondiging van de serie vervolgverhalen over
de rover Hoepsika in de Donald Duck van 1 augustus 1975 (nr. 31). De afleveringen worden met
tussenpozen gepubliceerd. De laatste aflevering verscheen op 8 oktober 1976. De rover Hoepsika
werd in 1977 in boekvorm gepubliceerd.
Collectie Koninklijke Bibliotheek
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‘“Alstublieft mevrouw”, riep hij schor, “alstublieft: een zwarte, een witte, een oranje, een gele, een
blauwe, een groene en een ... Alstublieft, laat vader vrij.”
De gedaante begon te dwarrelen, de wind stak weer op, een ijskoude wind, en het klonk als een koude
lach:
Haha, je vader komt niet weer zonder de rode, de rode veer.’ Kleurillustratie van Carl Hollander in
De zeven veren van de papegaai (1975). Het verhaal werd eerst in afleveringen gepubliceerd in het
weekblad Margriet.
Collectie Letterkundig Museum

82
Eerste aflevering van de serie verhalen De dwergjes van Tuil in de Margriet van 15 mei 1976
(illustraties Carl Hollander). Er volgden nog zeven afleveringen. Samen vormen ze een deel van het
boek De dwergjes van Tuil dat in hetzelfde jaar uitkwam, echter met illustraties van Babs van Wely.
Collectie Koninklijke Bibliotheek
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‘“Wat moeten we doen, wat moeten we doen?” riep Kleine Pier van Tuil. Hij was bang voor de bijen.
“Wegjagen!” riep Kromme Dieder. Hij deed kssjt kssjt! tegen de bijen, maar dat hielp niets. Hij
maakte een speer van een dennenaald, maar de bijen lieten hun scherpe prik-angels zien.
Kromme Dieder schreeuwde met tien andere dwergen van Tuil dat ze moesten ophoepelen. Maar de
bijen deden alleen maar zoemm, en gingen rustig door met honing uit de paarse bloemetjes opzuigen.’
Tekening van Babs van Wely in De dwergjes van Tuil.
Collectie Babs van Wely

84
Biegel (rechts) in gesprek met zijn uitgever Rolf van Ulzen op de Boekenmarkt in het Haagse Centraal
Station, oktober 1977.
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85
In 1977 schrijft Biegel in opdracht van de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse
Boek (CPNB) het kinderboekenweekgeschenk. Wie je droomt ben je zelf (illustraties Carl Hollander)
is een bewerking van het sprookje van Roodkapje.

Paul Biegel. Meesterverteller met een rovershart

66

86
Omslagtekening door Babs van Wely voor Virgilius van Tuil (1978), een avonturenverhaal dat Biegel
in opdracht van de TROS voor de radio heeft geschreven en voorgelezen.
Collectie Babs van Wely

87
‘“Grootmoeder, heb je je verkleed?”
“Ja kindje, ik heb me verkleed als wolf. Kom maar kijken.”
Ze liep naar het bed en ging op het voeteneind zitten. “Grootmoeder, wat heb je een grote oren
aangetrokken.”
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“Ja”, zei ze, “daar kan ik de mensen beter mee horen.”’ Kleurillustratie door Carl Hollander in Wie
je droomt ben je zelf.
Collectie Letterkundig Museum
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In Virgilius van Tuil (1978) wordt de dwerg Virgilius op straat gevonden door een meisje dat denkt
dat hij van steen is. Ze zet hem thuis op de schoorsteen. ‘“Vind je hem niet leuk?” vroeg ze. “Pff”,
zei de snor. “'n Stomme kabouter. Wat heb je nou aan zo'n ding?”
Virgilius begon rood te worden van woede. “Nou, ik vind hem leuk”, zei het meisje. “Hij lijkt zo
echt.”
Virgilius werd nog roder. Lijkt echt? Hij blies zich op, om heel hard Boeh! te roepen, zodat ze
achterover zouden vallen van schrik, maar de twee mensen keken al niet meer naar hem.’ Illustratie
van Babs van Wely.
Collectie Babs van Wely

89
Omslag van De kleine kapitein vertaald in het Japans (1980).
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Biegel ging jaarlijks voor uitgeverij Van Holkema & Warendorf naar de boekenbeurs in Bologna, en
maakte vandaar weleens een uitstapje, zoals hier in 1981 in Ravenna met de redactrice van het fonds,
Henny Bodenkamp, en uitgever Hein Heuff (rechts).

91
Bij gelegenheid van de Griffel-uitreiking op 13 oktober 1982, liet Biegel zich gaarne kieken met
collega-schrijfster Nannie Kuiper. Kuiper kreeg goud voor De eend op de pot, Biegel zilver voor
Haas.
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92
De schrijver poseert aan de vleugel.
Foto Hans Vermeulen
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93
‘Ze gingen in het gras liggen alsof ze een hoop vodden waren en wachtten rustig af tot de dieren
allemaal nieuwsgierig om hen heen stonden. Juist toen een van hen aan de vreemde hoop kleren wilde
snuffelen, sprongen de heksen overeind, trokken een griezelig gezicht en schreeuwden Bèèèè!, zodat
de koeien met de staart in de lucht wegrenden en die middag geen melk gaven.’
Illustratie van Babs van Wely hij het verhaal ‘Harlakan en Plem’ in Het wolkenschip (1986).
Collectie Babs van Wely

94
‘De soldaat grijnsde. Hij had een griezelig holle mond met gele tanden. Als van een doodskop.

Paul Biegel. Meesterverteller met een rovershart

“Iek Iturbi”, sprak hij. “Hier brief van Jaapie voor Koe-oekannes.” Hij viste een gekreukeld papiertje
uit zijn broekzak en gaf het.
Koekhannes las: “Beste Koek, ik heb je hulp nodig. Kom meteen naar me toe. Trek de laarzen van
Iturbi aan. Je moet hem eerst de weg wijzen naar de vesting van Naarden. Dan geeft hij ze. Japie.”’
Kleurillustratie van Carl Hollander in Japie en het grote geld (1985).
Collectie Letterkundig Museum
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Paul Biegel op zijn balkon met zoon Arthur in 1987.

96
Voor het kindertijdschrift Ezelsoor schreef Biegel het spookverhaal ‘Juffrouw Sien’. Het verscheen
in oktober 1987 met illustraties van Charlotte Dematons.
Collectie Informatie- en Studiecentrum Boek en Jeugd (NBLC, Den Haag)
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‘“Die andere twee waren niet aardig. Die sloten de Rode Prinses op in een klein bovenkamertje, maar
daaruit is ze ontsnapt en toen is ze weggelopen, heel ver weg naar -”
“Hoe was ze ontsnapt?”
“Ze had lakens aan elkaar geknoopt, als een touw, en daarlangs was ze naar buiten geklommen.”
“Dat kan niet”, zeiden de kinderen.
“Dat scheurt.”’
Illustratie van Fiel van der Veen in De rode prinses (1987).
Collectie Fiel van der Veen
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‘(...) zaten Holz, Bolz en Schwanzenstolz al slurpend te smakken. Bij elke hap die ze namen knersten
hun kettingen, maar al gauw hadden Holz en Bolz hun lepels weggesmeten en bukkend hun luizekoppen
rechtstreeks aan het bord gezet. Dat klonk nog verschrikkelijker omdat nu de ijzeren halsbanden hun
keelgat vernauwden. Alleen Schwanzenstolz bleef van zijn lepel eten, iedere hap met moeizaam
geknerp naar zijn mond brengend.’ Illustratie van Fiel van der Veen in De Rode Prinses (1987).
Collectie Fiel van der Veen

99
Op het ijs voor zijn deur aan de Keizersgracht, met dochter Leonie, in de winter van 1987/'88.

100
Aan tafel in de eetkeuken, met dochter Leonie en zoon Arthur (1989). Foto: Richard Biegel.
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‘“Appelepalimaroestakië”, zei Hoog-Keesje.
“Ja”, zei ze. “Wonen daar mensen?” “Natuurlijk”, zei Hoog-Keesje.
“Hele gekke mensen wonen daar. De mannen zijn er van ijzer, en de vrouwen van porcelein.”
Ze keek met grote ogen die alles geloven.
“Echt?” vroeg ze.
“Ja”, zei hij. “En die porceleinen vrouwen die breken als ze vallen, en de stukken kunnen niet meer
worden gelijmd. En de mannen roesten als het regent, dan piept het als ze lopen en moeten ze olie
drinken om het weer goed te krijgen.”’
Illustratie van Fiel van der Veen in Het eiland daarginds het derde kinderboekenweekgeschenk dat
Biegel in opdracht van de CPNB schreef.
Collectie Fiel van der Veen

102
Een familiefoto uit 1990, voor het huis van Anne Biegel in Bussum, v.l.n.r. Anne, Heleen, Rein, Paul
en Liesbeth.
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Omslag van Anderland (1990) met een foto van een gouden boot uit Broighter, Co. Derry, Ierland,
1e eeuw na Chr. Foto omslag: National Museum of Ireland.
Collectie Informatie- en Studiecentrum Boek en Jeugd (NBLC, Den Haag)
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Omslag van Juttertje Tim (1991), geïllustreerd door Carl Hollander.
Collectie Informatie- en Studiecentrum Boek en Jeugd (NBLC, Den Haag)

105
‘Heel voorzichtig stak Tim zijn hoofd om de hoek, tot zijn linker oog zicht kreeg, en meteen trok hij
zijn hoofd weer terug. Wat hij gezien had, liggend in het zand, was zó onverwacht, dat hij nog drie
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keer moest gluren om zeker te zijn dat hij goed zag: daar lag een vrouw. Een vrouw met natte haren,
die plakkerig over haar gezicht en bovenlijf zaten. Ze droeg geen kleren, had een blanke, bijna witte
huid, haar armen lagen slap langs haar lijf, en haar benen waren vis. VIS ja.
Een schubbige vissestaart had ze, inplaats van twee benen: wat Tim zag liggen daar in het zand was
een zeemeermin. Een echte. Hij keek nog eens goed. Ja. Heus. Een echte.’ Illustratie van Carl Hollander
in Juttertje Tim.
Collectie Letterkundig Museum
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‘Hij keek opnieuw door de kijker. Daar was het drakeschip! Duidelijk en scherp. Hij zag het deinen
op de golven, hij zag mannen het zeil aanhalen, en één zat aan het stuur. En om de boot heen wemelde
het van vreemde vissen en zeemonsters. “Hèh???”
Geen tien vraagtekens waren genoeg. Met het blote oog was er nog steeds niets te zien.’
Illustratie van Carl Hollander in Juttertje Tim (1991).
Collectie Letterkundig Museum
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Overhandiging van de Libris Woutertje Pieterse-prijs 1991 door Jaap Stelloo (rechts) aan de auteur
voor zijn boek Anderland. Een Brandaan-mythe.
Foto Jeroen van Putten

108
In gesprek met Sonja Barend in de VARA-talkshow Sonja op zaterdag, 9 maart 1991.
Foto Jaap Meijer
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Aantekeningen voor het boek Nachtverhaal (1992).
Transcriptie: kabouter. Tinnen kabouter? / Tuinkabouter? Huiskabouter? / op zolder van oud huis.
Is ook / verblijf voor overwinteraars. / Enter fairy. / Hommelkoningin, Wespekoningin. / Rode Bosmier,
Coconnen. / Verhalen. Wie vertelt ze? / Over de tinnen soldaten Banka en Billiton / Over de
leegge-dronken dansvijver / Over de zeerover. Over het Beest van Overzee / Over de feesten in
feeënpaleis. / Fee vertelt haar leven. Beneden in de / kelder wonen pad en rat. ‘Op een / dag eet ik
je op.’ Pad blaast zich op. / Is er een kat in huis? Wie is de spil? / Verhaal van het huis. 't HUIS. Wie
huizen / er? Pissebed. Spin. Muis. Kakkerlak. / Hooiwagen.
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Omslag van Lidia Postma.

111
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‘De deur ging open, maar het mensenkind begon te schreeuwen en te krijsen en te trappelen. Het
probeerde zich los te rukken en de fee zag een angst zo hevig dat ze haar eigen verlangen vergat en
nog voor de Dood zich vertoonde, schreeuwde ze: “Weg jij! Weg! Weg!”’ Illustratie van Lidia Postma
in Nachtverhaal (1992). De illustratie op de bladzijde zelf is in zwart-wit. Hier overheen zit een plaatje
met dezelfde illustratie, maar dan in kleur gedrukt. In totaal waren er vier illustraties die met de hand
moesten worden ingeplakt (tip-in illustraties).
Collectie Lidia Postma

112
‘De kabouter deelde de kaarten en de fee keek toe, maar ze wist niet wat het allemaal betekende en
leunend op de schouder van de kabouter wees ze met haar vinger op een harten twee en vroeg: “Wat
is dat?”
“Harten twee”, zei de kabouter.
“Sssjt!” siste Pad. “Je verraait de boel.”
“Je mag niets meer zeggen”, zei de kabouter, maar de fee stond al over Pads schouder te gluren en
riep: “Oooh wat een mooie plaatjes!”’ Kleurenillustratie (tip-in) uit Nachtverhaal door Lidia Postma.
Collectie Lidia Postma

Paul Biegel. Meesterverteller met een rovershart

79

113
Lidia Postma (1952) volgde een opleiding tot illustratrice aan de Rietveld Academie in Amsterdam,
afdeling vrije grafiek en schilderen. Ze ontving in 1976 het Gouden Penseel (tot 1977 een
aanmoedigingsprijs voor aankomende illustratoren) voor haar pentekeningen en kleurenillustraties
bij de Sprookjes en vertellingen van Andersen.
Internationale erkenning kreeg ze in 1979 met de haar toegekende Gouden Appel door een jury uit
dertien landen op de Bienále Illustrácií Bratislava (BIB).
Voor Nachtverhaal van Biegel maakte Lidia Postma de omslagillustratie, vier kleurenplaten, een
aantal zwartwit tekeningen en zeventien sierletters.

114
Op verzoek van Biegel maakte Lidia Postma voor het begin van elk hoofdstuk van Nachtverhaal een
initiaal. ‘De mooiste die ik ooit heb gezien’, zei de schrijver verrukt.
Collectie Lidia Postma
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De schrijver met Drs. P. en Jan Terlouw in zijn functie van Commissaris van de koningin in de
provincie Gelderland (rechts) bij de uitreiking van de Gelderse Debuten 1992, een jaarlijkse prijsvraag,
in 1989 ingesteld door de provincie Gelderland. De prijs, dat jaar in de categorie jeugdliteratuur
toegekend aan Harrie Wijnhoven, is bestemd voor in Gelderland geboren of woonachtige debutanten.
Foto: An Stalpers

116
Slotillustratie van Lidia Postma voor het boek Nachtverhaal (1992). Paul Biegel ontving het origineel
van deze tekening met opdracht als felicitatie voor de toekenning van de Gouden Griffel.
Transcriptie: 2/6/93 /Paul, gefeliciteerd met de Gouden Griffel, / mede namens bovenstaande
nakomelingen! / Lidia Postma
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Ruurt van Ulzen (1958), opvolger van zijn vader Rolf van Ulzen als directeur van
Uitgeversmaatschappij Holland die Biegels boeken uitgeeft, 1996.
Foto: Rob Mostert
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Fiel van der Veen (1945) ontving in 1988 voor de pentekeningen in De rode prinses een Zilveren
Penseel. Voor dit boek maakte hij niet alleen de tekeningen, hij verzorgde ook de vormgeving ervan.
Fiel van der Veen bezocht de Akademie voor Beeldende Kunsten in Arnhem, waar hij de opleiding
grafisch en illustratief ontwerper volgde. Hij illustreert jeugdboeken en schoolboeken en ontwerpt
omslagen.
Behalve voor De rode prinses (1987) maakte hij de illustraties voor Het eiland daarginds (1989) en
De soldatenmaker(1994).

119
‘Ik wilde helemaal niet, maar mijn willen telde niet, de verschrikkelijke smid duwde me - gelukkig
niet met zijn roodgloeiende hamerhand - naar de poort van de koepel en riep: “Plomb!”’ Illustratie
van Fiel van der Veen in De soldatenmaker (1994), dat Biegel als zijn beste boek beschouwt.
Collectie Fiel van der Veen
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120
Omslag van Het beleg van Troje (1995), een boek dat Biegel samen met de classicus Patrick
Nieuwenhuyse maakte. Het is een vertaling van een bewerking van Homeros' Ilias door de Tsjech
Vítězslav Kocourek. De illustraties zijn gemaakt door Jiří Běhounek.

121
Portret van Paul Biegel door Sonja Dwinger (Gouache, ca. 1975).
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Paul Biegel vertelt en beantwoordt vragen van kinderen op de zojuist geopende school ‘De Kleine
Kapitein’ in het Brabantse Bakel. Deze school, waarvan Jacques Vriens (op de foto uiterst rechts)
directeur is geweest van 1984 tot 1993, werd officieel door de schrijver geopend in oktober 1985.
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123
Paul Biegel gefotografeerd door Marc Kohn, 1993.
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Bio- en bibliografische gegevens Paul Biegel 1925-1996
1925-1931
Paulus Johannes Biegel wordt op 25 maart 1925 geboren aan de Groot
Hertoginnelaan 38 te Bussum, als jongste in een gezin van negen kinderen. Zijn
oudste zuster, Maria (1903-1992), is tweeëntwintig jaar ouder. Zij wordt gevolgd
door Annetje (1905), Cecilia (1908-1979), Elisabeth (1910), Marguerite
(1912-1971), Herman (1913-1979), Reinier (1918) en Helena (1922).
Pauls vader, Hermann Biegel (geboren 24 januari 1876 te Bussum), drijft een
handelskantoor, Biegel & Bollentin genaamd, dat gevestigd is aan het Singel
94 in Amsterdam. Zijn moeder, Madeleine Marie Michèle Eugenie Biegel-Povel
(geboren 21 juli 1879 te Utrecht), bestiert het omvangrijke huishouden.
‘In mijn herinnering ben ik opgegroeid in een huis met alleen volwassenen. Er
was een periode waarin ze allemaal naar school waren, alleen ik nog niet. Een
beetje eenzaam. In die jaren heb ik wel een sterke band gekregen met de natuur.
Nog steeds is dat een belangrijke bron voor mijn verhalen. We hadden thuis
een grote tuin en daar ging ik helemaal in op.’ (Margriet, 15 mei 1976)
1931-1937
Paul bezoekt de rooms-katholieke lagere Sint-Aloysiusschool aan de Vossiuslaan
17 in Bussum, waar hij het niet naar zijn zin heeft: ‘Maar een gelukkige jeugd,
nee. Die hield op toen ik naar school moest. Dat gevangen zitten tussen die
muren, verschrikkelijk heb ik dat gevonden. Ik wilde naar buiten. [...] Het leren
ging me nogal makkelijk af. Maar ik herinner me wel dat ik toen al altijd bang
was het niet goed te doen.’ (Het Parool, 13 juli 1993)
Biegel leest graag de sprookjes van Grimm en is verzot op jongensboeken als
De scheepsjongens van Bontekoe (Johan Fabricius), De artapappa's (J.B. Schuil)
en Razende Roeltje (Diet Kramer).
1937
Biegel zakt voor het toelatingsexamen voor het Sint-Ignatiuscollege van de
paters Jezuïeten aan de Hobbemakade 51 in Amsterdam. Hij bezoekt voor één
extra jaar een lagere school in Amsterdam-Zuid, de rooms-katholieke
Schoolvereeniging aan de Pieter de Hoochstraat 80 om klaargestoomd te worden
voor het Ignatius.
1938-1939
In september wordt Biegel toegelaten tot het Sint-Ignatiuscollege (afdeling
gymnasium). ‘Wonderlijk instituut, zo'n school met zevenhonderd tot man
ontluikende jongens onder de hoede van opvoeders die, gehuld in hun zwarte
rokken het grote voorbeeld der onderdrukking van dat ontluikende vormden.’
[...] ‘Mooi Latijn heb ik geleerd bij de paters, mooi Grieks, mooi Frans, Duits,
Engels, natuurkunde, scheikunde, mooie cultuur der oudheid: geen liefde, laat
staan mooi.’ (Margriet, 28 juni 1975).
In november krijgt vader Biegel een hersenbloeding, waarvan hij nooit meer is
hersteld. ‘[...] daarna was hij een wrak, toen had ik een soort negatieve vader
zou je kunnen zeggen. Het was precies de tijd dat je wat meer met je vader
samen doet.’ (De Stem, 4 oktober 1989). Omdat zijn vader niet meer in staat is
te werken, wordt het kantoor Biegel & Bollentin verkocht aan oom Gust
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Goossens. Het gezin Biegel verhuist in 1939 naar een kleiner huis aan de Juliana
van Stolberglaan (nu Prinses Irenelaan) 4 te Bussum.
1940
Verschijning van Biegels debuut, het verhaal ‘De ontevreden kabouter’, op
zaterdag 8 juni op de achterpagina van het dagblad De Tijd, waar zijn zuster
Anne in de kunstredactie zit en de ‘vrouwenpagina’ verzorgt. Voor het verhaal
ontvangt de vijftienjarige Biegel een honorarium van ƒ2,-.
Hij blijft zitten in de tweede klas van het Sint-Ignatiuscollege.
1942-1944
Als in oktober 1942 het reizen naar Amsterdam vanwege de
oorlogsomstandigheden steeds moeilijker en tijdrovender wordt, stemt zijn
moeder erin toe dat hij overstapt naar het (christelijk) Lyceum aan de Nieuwe
's Gravelandseweg 38 te Bussum. Hij komt in de vierde klas en beleeft hier een
naar zijn zeggen ‘gouden tijd’. Voor het eerst van zijn leven zit hij op een school
waar ook meisjes worden toegelaten. In deze periode begint hij serieus piano
te studeren.
In de vijfde klas blijft Biegel weer zitten en dat betekent dat hij, inmiddels is
hij negentien jaar oud, in het kader van de zogenaamde ‘Arbeitseinsatz’ naar
Duitsland moet. Gelukkig is Het Nieuwe Lyceum te Hilversum bereid Biegel
tot de zesde klas toe te laten (leerlingen van een eindexamenklas zijn vrijgesteld
van de Arbeitseinsatz), mits hij in de zomervakantie taken maakt voor Latijn
en Grieks.
1944
Biegel bezoekt de eindexamenklas van Het Nieuwe Lyceum te Hilversum slechts
twee weken. Vanaf Dolle Dinsdag, 5 september 1944, warden er geen lessen
meer gegeven.
1945Na de bevrijding besluit de Nederlandse regering (Koninklijk Besluit van
8 juni 1945) dat iedereen die in het schooljaar 1944-'45 in het eindexamenjaar
zit, zijn diploma ontvangt zonder examen te hoeven afleggen. Biegel legt zich
toe op de piano- en compositiestudie. Maar na enkele maan-
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den extra les (o.a. bij Hendrik Andriessen) ter voorbereiding op het
conservatorium beseft hij onvoldoende talent te hebben en krijgt hij via zijn
zuster Anne een baantje als volontair bij de opmaakredactie van het dagblad
De Tijd, waar hij te maken krijgt met redigeren en lay-out.
1946
Biegel heeft genoeg van zijn werk bij De Tijd en besluit een erfenisje dat hij
van zijn peettante heeft gekregen te gebruiken voor een reis naar Amerika om
zijn zuster Cecilia en haar man te bezoeken. Op 18 juni arriveert hij in Baltimore,
Maryland. Om in zijn levensonderhoud te voorzien werkt hij als schoonmaker,
tuinman en huisknecht. In deze periode schrijft hij twee stukjes over de
oorlogstijd in Nederland voor de Knickerbocker Weekly (2 september en 4
november 1946), een blad voor Nederlandse immigranten in de Verenigde
Staten. In november van datzelfde jaar keert hij terug naar Nederland.
1947-1952
Biegel heeft een baan als redacteur bij de Radiobode (de toenmalige Avrobode,
het programmablad van de AVRO). Naast redigeerwerk schrijft hij af en toe
een stukje over een radioprogramma.
Zijn vader, Hermann Biegel, overlijdt op 20 april 1947 te Bussum. Op 20
november 1947 verhuizen Paul, Liesbeth en Anne Biegel met hun moeder mar
de Koedijklaan 25 te Bussum, waar ze gaan inwonen bij mevrouw Wattez, de
weduwe van de kort tevoren eveneens overleden oudste vriend van vader Biegel,
‘oom Constant’. In dit huis schrijft hij zijn eerste sprookjes, tien in getal. Geen
uitgever ziet er iets in.
1953
In plaats van full-time gaat Biegel part-time werken bij de Radiobode (drie
dagen per week, voor ƒ50,-) om als extraneus rechten te kunnen studeren aan
de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam.
Hij verhuist naar Amsterdam en gaat wonen aan de Keizersgracht 227-II, in het
voormalige huis van Eddy Povel, een verre neef. Omdat het huis voor Biegel
alleen te groot en te duur is deelt hij de etage in de komende jaren met
verschillende huisgenoten. Hij schrijft er een volgend tiental sprookjes, opnieuw
zonder resultaat. Wel worden in de Haagsche Post zes verhalen/columns
gepubliceerd waaronder ‘De heks en de levenspomp’, opgenomen in Het
sleutelkruid (1964).
1954-1956
In september 1954 slaagt Biegel voor het kanditaatsexamen rechten. Om zich
volledig aan de voorbereiding van zijn doctoraalexamen te kunnen wijden, gaat
hij weg bij de Radiobode. Op verzoek ontvangt hij een renteloos voorschot van
het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Inmiddels is hij begonnen met het schrijven van light verse. De Haagsche Post,
in de persoon van G.B.J. Hilterman, ziet er iets in, en vanaf 17 november 1956
verschijnt er wekelijks één in dit blad.
1957
Naast humoristische verzen schrijft hij een stripverhaal, ‘Eddie de televisie-aap’,
dat vanaf 15 december in de Radiobode verschijnt.
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De moeder van Biegel overlijdt op 6 juni te Bussum. Op 26 december verlooft
Paul zich met Marijke (Maria Johanna) Sträter, geboren op 13 november 1929
te Hilversum, en van beroep inspectrice bij de kinderbescherming.
1958
Op 2 augustus verschijnt voor de laatste maal een versje van Paul Biegel in de
Haagsche Post. In totaal zijn er in dit blad 65 versjes van zijn hand verschenen.
Twee van zijn verhalen, ‘De Chinese prinsesjes’ en ‘De gouden haarspeld’,
worden opgenomen in de verhalenbundel Een heel bont boek (ill. Babs van
Wely), samengesteld door Harriët Laurey.
Op 18 november zakt Biegel voor zijn doctoraalexamen rechten.
1959
In de Avrobode, vanaf 7 december 1958 de nieuwe naam van de Radiobode,
verschijnt op 1 februari de zestigste en laatste aflevering van de tekststrip ‘Eddy
de televisie-aap’. Op 12 mei zakt Biegel voor de tweede maal voor zijn
doctoraalexamen. Hij volgt de raad van zijn vriend Jaap van der Horst op om
met zijn strip ‘Eddy de televisie-aap’ te gaan solliciteren als tekstschrijver bij
de Toonder-studio's. Hoewel Marten Toonder dit niet als een ‘echte’ strip
beschouwt, wordt Biegel aangenomen als leerling-tekststripschrijver. Hij schrijft
onder andere ‘Minter en Hinter’ en ‘Kappie’, respectievelijk verschenen in het
Vrije Volk (vanaf 7 september) en in verschillende bladen.
Vanaf 13 september staat er een nieuwe strip van zijn hand in het programmablad
van de AVRO. Ditmaal is het een balloonstrip ‘voor de jeugd’, ‘Het document
van Venus’, getekend door Henk Albers.
1960
De AVRO vraagt Biegel terug te komen bij de Avrobode, als chef-redactie. Hij
accepteert het aanbod, maar blijft free-lance werken voor Toonder. Op 26 juni
verschijnt de laatste aflevering van de balloon-strip ‘Het document van Venus’
in de Avrobode.
Op 10 september treedt Biegel in Hilversum in het huwelijk met Marijke Sträter.
1961
Verschijning van de laatste aflevering van de strip ‘Minter en Hinter’, op 29
juli in Het Vrije Volk. In totaal zijn hierin tien verhalen, in 579 afleveringen,
over Minter en Hinter verschenen.
1962
Verschijning van Biegels debuut in boekvorm: De gouden gitaar en,
tegelijkertijd, Het grote boek, beide geïllustreerd door Babs van Wely.
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1963
Op 1 augustus krijgen Paul en Marijke Biegel een dochter, Leonie.
Rolf van Ulzen van Uitgeversmaatschappij Holland geeft Biegel de opdracht
bij de illustraties van de Tsjech Adolf Zábransky Nederlandse versjes te maken
die de Tsjechische moeten vervangen. De uitgever is zeer tevreden met het
resultaat en nodigt Biegel uit een boek te schrijven in de serie ‘Kinderverhalen’,
waarvoor ook onder andere Hans Andreus en Mies Bouhuys al hebben
geschreven.
1964
Op 4 september wordt zoon Arthur geboren.
Het boek met Tsjechische illustraties verschijnt onder de titel De kukelhaan.
Wanneer Biegel bezig is aan het boek voor de serie ‘Kinderverhalen’, ontstaat
een ander boek, aanvankelijk tot woede van zijn uitgever. Dit wordt Het
sleutelkruid (ill. Babs van Wely). ‘De uitgever was eerst kwaad toen hij het
hoorde. [...] Maar toen hij Het sleutelkruid had gelezen sloeg zijn stemming
om; hij vond het geweldig’ (Algemeen Dagblad, 30 oktober 1965).
Het sleutelkruid wordt vertaald in het Duits (1967), Deens (1967), Engels (1969),
Zuidafrikaans (1977), Fär Öers (1984) en Spaans (1988).
1965
Het sleutelkruid (1964) wordt door de Commissie voor de Propaganda van het
Nederlandse Boek (CPNB) uitgeroepen tot het beste kinderboek van 1965 (de
voorloper van de Gouden Griffel). Ook verschijnt er een nieuw boek, Het
lapjesbeest (ill. Babs van Wely).
Biegel verlaat de AVRO voor een baan bij het persbureau Kippa (Kövesdi
International Press and Photo Agency) van de heer Kövesdi in de Utrechtse
dwarsstraat 19 te Amsterdam. Voor Kippa maakt hij onder andere interviews
met mensen uit de televisie-wereld.
1966
Publikatie van Kinderverhalen (ill. Babs van Wely). De eerste aflevering van
de serie ‘De tafel van zeven’, geschreven door Paul Biegel, verschijnt op 14
mei in het blad De Tijd.
1967
Verschijning van twee nieuwe boeken: Ik wou dat ik anders was (ill. Babs van
Wely) en De rattenvanger van Hameln (ill. Babs van Wely). Het eerstgenoemde
boek is een bundeling van de afleveringen die onder de titel ‘De tafel van zeven’
van 14 mei tot en met 26 november 1966 wekelijks in De Tijd verschenen. Het
wordt vertaald in het Duits (1969), Engels (1971), Frans (1977) en Zuidafrikaans
(1984).
Biegel verlaat het persbureau Kippa en wordt per 1 februari redacteur bij
uitgeverij Ploegsma.
1969
In zijn functie als redacteur bij Ploegsma leest Biegel het manuscript Oom
Willibrord van Jan Terlouw waar hij enthousiast over is. Uitgeverij Ploegsma
wil het ondanks Biegels positieve advies niet uitgeven. Nog in datzelfde jaar
krijgt Biegel via de schrijver Jaap ter Haar een aanbod van uitgeverij Van
Holkema & Warendorf om hier te komen werken als lector en adviseur voor
drie dagen in de week. Op deze manier heeft hij meer tijd om zich aan het
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schrijven van zijn eigen boeken te wijden. Uitgeverij Van Holkema & Warendorf
blijkt wel geïnteresseerd in het manuscript van Jan Terlouw en geeft het ook
daadwerkelijk uit.
De tuinen van Dorr verschijnt. Het boek is geïllustreerd door Tonke Dragt en
wordtvertaald in het Duits (1973) en Engels (1975). ‘Het [De tuinen van Dorr]
is het beste gelukt. Ik heb er het langst van alle boeken mee rond gelopen voordat
ik met schrijven begonnen ben en het is het gaafst naar buiten gekomen.’
(Lezerskrant, augustus 1975).
Hetty Hagebeuk, hoofdredactrice van de Donald Duck, vraagt Paul Biegel om
samen met de illustrator Carl Hollander een serie verhalen te maken voor het
blad. Deze eerste samenwerking tussen Biegel en Hollander blijkt een succes.
Op 2 augustus verschijnt de eerste aflevering van De kleine kapitein in de Donald
Duck. ‘Carl Hollander is een enige vent om mee te werken. Hij had zin om
bootjes te tekenen en toen heb ik dat verhaal bedacht van 't jongetje dat z'n eigen
schip bouwt’. (Het Binnenhof, 30 september 1972)
1970
De zeven fabels van Ubim (ill. Babs van Wely) wordt gepubliceerd. Het hoorspel
Sebastiaan Slorp, dat eerst in wekelijkse afleveringen is uitgezonden op de
NCRV-radio, verschijnt in boekvorm. De illustraties zijn gemaakt door Elice
Kernkamp, een dochter van Pauls zuster Heleen Kernkamp-Biegel.
De tuinen van Dorr (1969) wordt bekroond door de Amsterdamse Kinderjury.
Biegel gaat in plaats van drie dagen één dag in de week werken bij uitgeverij
Van Holkema & Warendorf, zodat hij nog meer tijd aan het schrijven van zijn
boeken kan besteden.
1971
De kleine kapitein (ill. Carl Hollander), dat eerst in afleveringen in de Donald
Duck is verschenen, wordt gepubliceerd. Het boek wordt vertaald in het Engels
(1971), Duits (1971), Zweeds (1971), Deens (1971), Welsh (1974), Frans (1976),
Zuidafrikaans (1977), Japans (1980), Spaans (1981) en Turks (roofdruk, 1984).
Daarnaast verschijnen de boeken Een toren naar de maan (ill. Carl Hollander)
geschreven in opdracht van uitgeverij Van Lindonk ten behoeve van de
Algemene Bank Nederland, en De twaalf rovers (omslag Peter Vos). De twaalf
rovers wordt vertaald in het Duits (1973), Engels (1977), Spaans (1984) en
Deens (1991).
1972
Biegel ontvangt een Gouden Griffel voor De kleine kapitein (1971) en een
Zilveren Griffel voor De twaalf rovers (1971). In opdracht van Rolf van Ulzen
maakt hij een eigentijdse bewerking van Reinaart de Vos (ill. Tineke Schinkel)
die wordt uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van
Uitgeversmaatschappij Holland.
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1973
Biegel ontvangt de Nienke van Hichtum-prijs voor De twaalfrovers (1971).
Verschijning van Het olifantenfeest (ill. Babs van Wely), dat is samengesteld
uit 21 van de 30 verhalen die reeds in Margriet zijn gepubliceerd. Het wordt
vertaald in het Engels (1977), Frans (1980), Japans (1980) en Welsh (1989).
Ook wordt de tweede serie van drie vervolgverhalen uit de Donald Duck in
boekvorm uitgegeven onder de titel De kleine kapitein in het land van Waan en
Wijs (ill. Carl Hollander). Vertalingen verschijnen in het Engels (1973), Duits
(1973), Frans (1976), Zuidafrikaans (1978), Japans (1980) en het Spaans (1982).
1974
De staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur 1973 vordt toegekend aan Paul
Biegel voor zijn gehele oeuvre op advies van een jury bestaande uit Marijke
van Raephorst (voorzitter), A. Bauwer-van Wechem, Huib van den Doel, W.
Goeman-van Randen, A.P.P. van Kampen, An Rutgers van der Loeff-Basenau
en J.C. Villerius. De uitreking vindt plaats op 27 november in Dierenpark
Wassenaar door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
de heer H.W. van Doorn. Tevens ontvangt de schrijver een Zilveren Griffel
voor Het olifantenfeest (1973).
Publikatie in boekvorm van De vloek van Woestewalf (ill. Carl Hollander), een
bewerking van het oorspronkelijke televisie-script dat Biegel in opdracht van
producent en regisseur Thijs Chanowski schreef, speciaal voor toepassing van
de chroma key techniek met getekende decors van Carl Hollander, en dat vanaf
januari in dertien afleveringen is uitgezonden op de zonlagavond bij de NOS
op Nederland 2. Het boek wordt vertaald in het Engels (1981), Frans (1981) en
Spaans (1985). In dit jaar verschijnen nog twee boeken: Het stenen beeld (ill.
Nel Maritz) en Twaalf sloeg de klok (ill. Tineke Schinkel), beide vertaald in het
Engels, respectievelijk in 1977 en 1979.
1975
Het derde deel in de serie van de kleine kapitein verschijnt onder de titel De
kleine kapitein en de schat van Schrik en Vreze (ill. Carl Hollander). Het wordt
zowel in het Duits (1976), Frans (1977) en Zuidafrikaans (1979) als Engels
(1980) vertaald. Tevens verschijnt De zeven veren van de papegaai (ill. Carl
Hollander), dat reeds in het weekblad Margriet is gepubliceerd.
Biegel verzorgt twee deeltjes in de serie De nieuwe trapeze, ‘een nieuwe reeks
oorspronkelijke verhalen en gedichten voor de basisschool’. Deel c maakt hij
in samenwerking met Karel Eykman (ill. Bert Bouman; Wolters-Noordoff
Groningen) en Deel d met Jan Terlouw (ill. The Tjong Khing; Wolters-Noordhoff
Groningen).
Voor het weekblad Donald Duck schrijft Biegel ‘De rover Hoepsika’, een nieuwe
door Carl Hollander geïllustreerde verhalenserie. De eerste aflevering verschijnt
op 1 augustus in het blad.
1976
Publikatie van Het spiegelkasteel (ill. Jack Prince) dat wordt vertaald in het
Engels (1979) en De dwergjes van Tuil (ill. Babs van Wely) waarvan een
gedeelte van 15 mei toe en met 24 juli in Margriet is verschenen met tekeningen
van Carl Hollander. De dwergjes van Tuil wordt vertaald in het Engels (1978)
en Zuidafrikaans (l983).

Paul Biegel. Meesterverteller met een rovershart

De laatste aflevering van de verhalen over de rover Hoepsika verschijnt op 8
oktober in de Donald Duck.
In een poging ook volwassen lezers te interesseren voor De tuinen van Dorr
(1969) wordt de derde druk (1976) uitgegeven zonder illustraties in het
binnenwerk, met slechts een omslagillustratie van Carl Hollander. Het verhoopte
resultaat blijft uit en de vierde druk (1980) verschijnt weer met de
oorspronkelijke illustraties en omslag van Tonke Dragt.
1977
De rover Hoepsika (ill. Carl Hollander) verschijnt in boekvorm. Het wordt
vertaald in het Engels (1978), Frans (1980), Zuidafrikaans (1984) en Spaans
(1986).
De brieven van de generaal (ill. Elly van Beek) dat eveneens in dit jaar
verschijnt, wordt alleen vertaald in het Engels (1979). Van de CPNB krijgt
Biegel de opdracht het Kinderboekenweekgeschenk voor 1977 te schrijven. Het
komt uit onder de titel Wie je droomt ben je zelf (ill. Carl Hollander). Biegel
publiceert naast deze kinderboeken, tevens een boek voor volwassenen: De
wenende aap van Kleef, een historische satire (Agathon Bussum).
Vanaf oktober leest Biegel wekelijks een verhaal voor op de radio (Tros,
Hilversum 1) over de dwerg Virgilius van Tuil.
1978
Virgilius van Tuil (ill. Babs van Wely) wordt gepubliceerd. Het boek wordt in
1980 en 1984 vertaald in respectievelijk het Engels en het Zuidafrikaans.
Unieboek moet bezuinigen: twee medewerkers van Van Holkema & Warendorf
worden ontslagen, Biegel is er een van, maar ook de redactrice van het fonds,
Henny Bodenkamp, vertrekt en stapt over naar het jeugdfonds van Van Goor.
Biegel wordt ook daar aangenomen, voor een dag in de week, om met haar te
blijven samenwerken, tot 1990.
1979
Het tweede vervolgverhaal over de dwerg verschijnt als boek onder de titel
Virglius van Tuil op zoek naar een taart (ill. Babs van Wely). Het wordt vertaald
in het Engels (1981), Duits (1985) en Spaans (1990).
Er verschijnt ook een verhalenbundel van Biegel onder de titel De toverboed
(ill. Babs van Wely) die wordt vertaald in het Engels (1980). Op 17 mei ontvangt
Biegels luisterspel voor volwassenen De naam (regie: Johan Wolder) een eervolle
vermelding van de Prix Italia in de categorie radioprogramma's. Het wordt in
verschillende talen, waaronder het Spaans, vertaald.
1980
Het derde deel in de serie over het dwergje Virgilius van Tuil verschijnt onder
de titel Virgilius van Tuil en
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de oom uit Zweden (ill. Babs van Wely).
De tweede druk van Sebastiaan Slorp (1970) verschijnt en wordt opnieuw
geïllustreerd, ditmaal door Marcel Bierenbroodspot.
1981
Verschijning van Jiri (ill. Eva Järnerud), deels eerder gepubliceerd in Donald
Duck, dat wordt vertaald in het Engels (1982) en in het Spaans (1985), en Haas,
eerste boek: Voorjaar dat in het Duits wordt vertaald (1984).
Van de Propagandacommissie voor het Boek, afdeling Amstelveen, krijgt Biegel
de opdracht tot het schrijven van een nieuw toneelstuk voor de jeugd. Het Amstel
Toneel zal het stuk zo mogelijk tijdens de kinderboekenweek 1982 in première
brengen, maar het script wordt afgekeurd.
1982
Publikatie van Haas, tweede boek: Zomer en Haas, derde boek: Najaar. Het
eerste boek van deze trilogie, Haas, eerste boek: Voorjaar (1981), wordt
bekroond met een Zilveren Griffel.
Het vierde en laatste deel over Virgilius van Tuil, Virgilius van Tuil overwintert
bij de mensen (ill. Babs van Wely) verschijnt en wordt vertaald in het Engels
(1984).
De in het leader van het Holland Festival door het Werkteater uitgebrachte
kindervoorstelling De tuinen van Dorr (regie: Shireen Strooker en René
Groothof), gaat op 9 juni 1982 in première in de Tent op het Heeswijkplein in
Den Haag.
1983
Van 1 april tot en met 3 juni verschijnt er wekelijks een aflevering van de serie
‘Japie en de dingen’ in de Donald Duck met illustraties van Carl Hollander.
1984
Biegel schrijft voor de tweede keer het Kinder-boekenweekgeschenk, ditmaal
samen met Willem Wilmink onder de titel Een tijdje later (ill. Ruud Bruijn en
Fred de Heij; Van Holkema & Warendorf Weesp/CPNB Amsterdam). Bij
uitgeverij Oberon in Haarlem verschijnt Japie en de dingen (ill. Carl Hollander)
in boekvorm. In de Donald Duck verschijnt inmiddels, van 25 mei tot en met
27 juli, de tweede serie wekelijkse afleveringen over Japie, ‘Japie en het grote
geld’, wederom geïllustreerd door Carl Hollander.
Het griezelverhaal De zwarte weduwe, in 1983 geschreven in opdracht van de
NCRV en voorgelezen in het radioprogramma ‘Rabarbara’, verschijnt als boek
met een omslagvan Hans Kresse. Het wordtvertaald in het Duits (1986) en Frans
(1992). Tevens verschijnt het in 1982 voor de NCRV-radio geschreven en
voorgelezen verhaal Tante Mathilde en de sterren van de grote beer (ill. Marcel
Bierenbroodspot), een vervolg op De brieven van de generaal uit 1977.
1985
Japie en het grote geld (ill. Carl Hollander), het vervolg op het in 1984
verschenen Japie en de dingen, wordt uitgegeven in boekvorm bij Oberon in
Haarlem. Het derde verhaal over Japie, ‘Japie rekent af’ (ill. Carl Hollander),
verschijnt van 3 mei tot en met 5 juli als feuilleton in de Donald Duck. Daarnaast
publiceert Biegel Van de oude dame en de muis, een boek voor volwassenen,
dat wordt vertaald in het Duits (1985).
1986
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Het laatste boekje over Japie verschijnt, getiteld Japie rekent af (ill. Carl
Hollander; Oberon Haarlem).
Een verzameling van verhalen uit Het winterboek (1971) van de Geïllustreerde
Pers, Kinderverhalen (1966) en deel c in de serie De nieuwe trapeze (1975) van
Wolters-Noordhof wordt gepubliceerd onder de titel Het wolkenschip (ill. Babs
van Wely).
1987
Publikatie van het boek De rode prinses (ill. Fiel van der Veen), dat wordt
vertaald in het Duits (1988), Deens (1989), Frans (1990) en Zuidafrikaans
(1990).
Op 7 augustus 1987 verschijnt de eerste aflevering van het vervolgverhaal
Juttertje Tim, geïllustreerd door Carl Hollander, in de Donald Duck.
1988
Biegel ontvangt een Zilveren Griffel voor De rode prinses (1987). Het boek
eindigt op de tweede plaats bij de Nederlandse Kinderjury in de categorie 10
tot 12 jaar. Fiel van der Veen, de illustrator van het boek, krijgt een Zilveren
Penseel voor de tekeningen.
De theater bewerking van De tuinen van Dorr, gespeeld door de theatergroep
Link (regie: Koos Smit), beleeft zijn première op 16 november in ‘De kleine
Holte’ te Doetinchem.
1989
In opdracht van zijn uitgever schrijft Biegel het boekje Beer in het verkeer dat
met een aanbeveling van Veilig Verkeer Nederland verschijnt met illustraties
van Fred de Heij.
De CPNB vraagt Biegel het eerste gratis Kinderboekenweekgeschenk te
schrijven. Het verschijnt onder de titel Het eiland daarginds (CPNB Amsterdam)
en wordt geïllustreerd door Fiel van der Veen.
In samenwerking met de PTT, sponsor van de Kinderboekenweek, wordt de
aktie ‘Schrijf mij’ georganiseerd, waarin Paul Biegel kinderen oproept tot het
schrijven van een brief over een zelfverzonnen uitvinding.
1990
Op 31 januari reikt Paul Biegel in het PTT-Museum in Den Haag de prijzen uit
aan de winnaars van de ‘Schrijf mij’-wedstrijd.
Beer in het verkeer (1989) wordt getipt door de Nederlandse kinderjury in de
categorie 6 tot 9 jaar.
Op 16 november verschijnt de laatste aflevering van een serie verhalen van
Biegel over Juttertje Tim in de Donald Duck.
In het volwassen fonds van uitgeverij Holland wordt het boek Anderland
uitgebracht.
1991
De verhalen over Juttertje Tim (ill. Carl Hollander), die in Donald Duck zijn
gepubliceerd, verschijnen
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in boekvorm: Jutterje Tim (ill. Carl Hollander). Het wordt vertaald in het Deens
(1994).
Het boek Anderland, als boek voor volwassenen gelanceerd, krijgt de hoogst
mogelijke onderscheiding voor een jeugdboek in Nederland, de Libris Woutertje
Pieterse-prijs.
Tezamen met negen andere schrijvers, onderwie Annie M.G. Schmidt, Thea
Beekman, Dick Bruna, Joke van Leeuwen en Jan Terlouw, wordt Paul Biegel
door de CPNB genomineerd voor de Publieksprijs voor het Nederlandse Boek,
waarbij ditmaal de aandacht wordt gericht op Nederlandse kinder- en
jeugdboeken. De prijs wordt toegekend aan Annie M.G. Schmidt.
Het tijdschrift Raster wijdt aflevering 56 aan kinder- en jeugdliteratuur en de
vraag hoe deze zich verhoudt tot ‘de’ literatuur. Biegel levert daaraan een
bijdrage.
1992
Het boek Nachtverhaal wordt uitgegeven met tip-in kleurenillustraties van Lidia
Postma. Jutterje Tim (1991) wordt getipt door de Nederlandse Kinderjury, in
de categorie 6 tot 9 jaar.
Op 4 maart gaat de voorstelling Anderland, gebaseerd op het gelijknamige boek
en gespeeld door Teater poëzien, in Amsterdam in première.
Paul Biegels zoon Arthur beëindigt zijn leven op achtentwintigjarige leeftijd.
1993
Biegel ontvangt in het hotel Hessiches Hof tegenover de Buchmesse in Frankfurt,
een Gouden Griffel voor Nachtverhaal (1992) uit handen van Hella S. Haasse.
Tevens verschijnt Een huis vol beren (ill. Harrie Geelen; Van Goor Amsterdam),
waarvoor Biegel het begin- en slotverhaal schrijft en de verbindende teksten
tussen de overige verhalen, die worden geschreven door Imme Dros, Henk
Figee, Harrie Geelen, Hans en Monique Hagen, Wim Hofman, Simone Schell,
Rita Törnqvist, Ellen Tijsinger en Jacques Vriens.
1994
Publikatie van De soldatenmaker (ill. Fiel van der Veen).
Het vertaalproject van Story International 1994, dat van woensdag 19 toten met
zondag 23 januari plaatsvindt in het Bibliotheektheater in Rotterdam, is gewijd
aan het boek De twaalf rovers (1971) van Paul Biegel.
1995
Verschijning van De karabijn (ill. Fiel van der Veen). Samen met de classicus
Patrick Nieuwenhuyse maakt Biegel een vertaling/bewerking van een Engelse
vertaling van Homerus' Ilias door Vítězslav Kocourek (Homer's Iliad, Aventinum
Praag 1993), onder de titel Het beleg van Troje (ill. Jiří Běhounek).
De Europese Commissie subsidieert de vertaling van vier Nederlandse literaire
boeken, waarvan twee van Paul Biegel: De rode prinses (1987) en Nachtverhaal
(1992), die beide in het Grieks vertaald worden.
1996
Biegel wordt genomineerd voor de Hans Christian Andersen-prijs 1996.
Op verzoek schrijft hij een jaar lang columns voor het driemaandelijkse tijdschrift
Literatuur zonder leeftijd. Zijn eerste stuk verschijnt in de tiende jaargang, nr.
37.
In september verschijnt het boek Het ijzeren tapijt (ill. Saskia Halfmouw).
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Van 14 september t/m 12 januari 1997 wijdt het Letterkundig
Museum/Kinderboekenmuseum in Den Haag een grote overzichtstentoonstelling
aan het leven en werk van Paul Biegel. Bij de tentoonstelling verschijnt een
Schrijversprentenboek (nr. 39) over de schrijver.
Boekweitkorrels, een kwajongensgedichtenbundel van Paul Biegel, wordt
gepubliceerd als eerste deel in de ‘Pissebedreeks’ van het Letterkundig
Museum/Kinderboekenmuseum.
Alle boeken zijn, tenzij anders vermeld, verschenen bij Uitgeversmaatschappij
Holland in Haarlem.

Paul Biegel. Meesterverteller met een rovershart

90

Chronologische bibliografie van door Paul Biegel vertaalde en/of
bewerkte boeken
De kukelhaan. Oorspronkelijke titel: Zlatá brána otevrěná. Tekeningen van
Adolf Zábranský. Versjes van Paul Biegel. Uitgeversmaatschappij Holland,
Haarlem, [1964], 72 blz., het eerste en het laatste blad geplakt tegen de
binnenzijden van de band.
Sprookjes van Grimm. Oorspronkelijke titel: Die Kinder- und Hausmärchen der
Brüder Grimm. Bewerkt door: Paul Biegel, Clare Lennart en Marceline Bodaert.
Typografische verzorging en tekeningen: Werner Klemke. Uitgeversmaatschappij
Holland, Haarlem, [1966], 436 blz.
Paul Biegel [bewerker]. De rattenvanger van Hameln. [Oorspronkelijke titel:
Der Rattenfänger von Hameln]. Omslag [band] en tekeningen van Babs van
Wely. Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem, [1968], 32 blz.
Sprookjesmolen.
Voor Nederlandse kinderen opnieuw verteld door Paul en Marijke Biegel.
Tekeningen van Václav Sivko. Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem, [1969],
220 blz.
Irmgard Lucht [tekst], Josef Guggenmos [illustraties]. De Wondervisjes.
Oorspronkelijke titel: Alle meine Blätter. Vertaald door Paul Biegel. Uitgeverij
N. Kluwer N.V., Deventer, [1970], 32 blz., het eerste en het laatste blad geplakt
tegen de binnenzijden van de band.
Mary Norton. De Bruikleners. Oorspronkelijke titel: The Borrowers. Nederlandse
vertaling van Paul Biegel. Tekeningen van Diana Stanley. [Stof]omslagtekening
van Reintje Venema. Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem, [1970], 128
blz., het eerste en het laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Sagen van Grimm. Oorspronkelijke titel: Die schönsten Sagen der Brüder Grimm.
Nederlandse bewerking van Marijke en Paul Biegel. Illustraties van Erich
Gürtzig. [Stof]omslagtekening van Bab Siljee. U.M. Holland, Haarlem, [1970],
224 blz.
Mary Norton. De Bruikleners op de vlucht.
Oorspronkelijke titel: The Borrowers afield. Nederlandse vertaling van Paul
Biegel. Tekeningen van Diana Stanley. [Stof]omslagtekening van Reintje
Venema. Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem, [1971], 144 blz., het eerste
en het laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Michael Foreman. Drommels wat een rommel!
Oorspronkelijke titel Dinosaurs and all that rubbish. Vertaling Paul Biegel. Van
Holkema & Warendorf, Bussum, [1972], 32 blz.
Mary Norton. De Bruikleners op drift.
Oorspronkelijke titel: The Borrowers afloat. Nederlandse vertaling van Paul
Biegel. Tekeningen van Diana Stanley. [Stof]omslagtekening van Reintje
Venema. Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem, [1972], 120 blz., het eerste
en het laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Mary Norton. De Bruikleners in de wolken.
Oorspronkelijke titel: The Borrowers aloft. Nederlandse vertaling van Paul
Biegel. Tekeningen van Diana Stanley. [Stof]omslagtekening van Reintje

Paul Biegel. Meesterverteller met een rovershart

Venema. Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem, [1973], 128 blz., het eerste
en het laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Michael Foreman. De vrede van veelvraat.
Oorspronkelijke titel: War and Peas. Vertaling Paul Biegel. Van Holkema &
Warendorf, Bussum, [1974], 32 blz.
Virginia Lee. Vlinder voor Marianne.
[Oorspronkelijke titel: The magic moth]. Vertaling Paul Biegel. Tekeningen
Richard Cuffari. Omslag tekening Robine Clignett. Lemniscaat, Rotterdam,
[1974], 72 blz.
De fabels van Aesopus. Oorspronkelijke titel: The Fables of Aesop. Vertaald
door Paul Biegel. Geïllustreerd door Frank Baber. H.J.W. Becht, Amsterdam,
[1975], 120 blz., het eerste en het laatste blad geplakt tegen de binnenzijden
van de band.
John Burningham. Jaargetijden.
Oorspronkelijke titel: Seasons. Vertaling Paul Biegel. Uitgeverij Van Holkema
& Warendorf, Bussum, [1977], 40 blz., het eerste en het laatste blad geplakt
tegen de binnenzijden van de band.
Edward Lear. De Pobbel wiens tenen verdwenen.
Oorspronkelijke titel: The Pobbel who has no toes. Vertaling Paul Biegel.
Geïllustreerd door Kevin W. Maddison. Van Holkema & Warendorf, Bussum,
[1977], 32 blz.
John Burningham. Wat zou je liever...
Oorspronkelijke titel: Would you rather... Vertaling Paul Biegel. Van Holkema
& Warendorf, Bussum, [1978], 32 blz.
Michael Foreman. Toeterbeer of trommelbeer.
Oorspronkelijke titel: Panda's puzzle and his voyage of discovery. Vertaling
Paul Biegel. Van Holkema & Warendorf, Bussum, [1978], 32 blz.
David McKee. Zwart op wit. Oorspronkelijke titel: Tusk tusk. Vertaling: Paul
Biegel. Van Holkema & Warendorf, Bussum, [1978], 32 blz., het eerste en het
laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Rayner Sussex tekst, David Higham illustraties. De toverappel. Oorspronkelijke
titel: The magic appel [apple]. Vertaling: Paul Biegel. Van Holkema &
Warendorf, Bussum, [1979], 32 blz.
John Burningham. De boodschappenmand.
Oorspronkelijke titel: The Shopping Basket. Vertaling Paul Biegel. Van Holkema
& Warendorf, Bussum, [1980], 32 blz.

Paul Biegel. Meesterverteller met een rovershart

91
Sigrid Bauer. Lekkerbek. Oorspronkelijke titel: My cat Kipper. Vertaling Paul
Biegel. Van Holkema & Warendorf, Standaard Uitgeverij, Bussum, Antwerpen,
[1981], 32 blz., het eerste en het laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van
de band.
Philippe Dumas. Waar kom je vandaan? Waar ga je naar toe? Oorspronkelijke
titel: Ce changement-lá. Vertaling Paul Biegel. Van Holkema & Warendorf,
Standaard Uitgeverij, Bussum, Antwerpen, [1981], 68 blz., het eerste en het
laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Het verboden bootje. Oorspronkelijke titel: How I hunted the little fellows. Een
verhaal van Boris Zhitkov met illustraties van Paul O. Zelinsky uit het Russisch
vertaald door Bram Rebers naverteld door Paul Biegel. Van Holkema &
Warendorf, Standaard Uitgeverij, Bussum, Antwerpen, 1981, 56 blz.
Robert McCrum tekst, Michael Foreman illustraties. De miljonair en de
tovermuis.
Oorspronkelijke titel: The magic mouse and the millionaire. Vertaling: Paul
Biegel. Van Holkema & Warendorf, Standaard Uitgeverij, Bussum, Antwerpen,
[1982], 32 blz.
Raymond Briggs. De Verschrikkelijke Blikjes-Generaal en de Oude IJzeren
Dame. Oorspronkelijke titel: The Tin-Pot Foreign General and the Old Iron
Woman. Vertaling: Paul Biegel. Van Holkema & Warendorf, Weesp, [1984],
32 blz., het eerste en het laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Hiawyn Oram tekst, Satoshi Kitamura illustraties. Nico en het Pretbeest.
Oorspronkelijke titel: Ned and die Joybaloo. Vertaling Paul Biegel. Van Holkema
& Warendorf, Weesp, [1984], 32 blz., het eerste en het laatste blad geplakt tegen
de binnenzijden van de band.
Tony Ross. Ik kom je opeten! Oorspronkelijke titel: I'm coming to get you.
Vertaling: Paul Biegel. Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1984, 32 blz., het
eerste en het laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Tony Ross [illustraties], Hazel Townson [tekst]. De Verschrikkelijke Vrijdag.
Oorspronkelijke titel: Terrible Tuesday. Vertaling: Paul Biegel. Van Holkema
& Warendorf, Weesp, [1985], 32 blz., het eerste en het laatste blad geplakt tegen
de binnenzijden van de band.
Mary Norton. De Bruikleners trekken aan het langste eind. Oorspronkelijke
titel: The Borrowers avenged. Nederlandse vertaling van Paul Biegel. Tekeningen
van Tineke Schinkel. Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem, [1986], 144
blz., het eerste en het laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Tony Ross [illustraties], Hiawyn Oram [tekst]. Susan en de Kwelgeest.
Oorspronkelijke titel: Jenna and the Troublemaker. Vertaling: Paul Biegel. Van
Holkema & Warendorf, Weesp, [1986], 32 blz., het eerste en het laatste blad
geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Martin Handford. Waar is Willie? Vert. van: Where's Wally? Vert. uit het Engels
door Paul Biegel. Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem, [1987], 32 blz.,
het eerste en het laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Tony Ross [illustraties], Hiawyn Oram [tekst].
Harry, waar zit je? [Oorspronkelijke titel:] Anyone seen Harry lately. Vertaling:
Paul Biegel. Van Holkema & Warendorf, Houten, [1988], 32 blz., het eerste en
het laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
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Martin Auer [tekst] & Simone Klages [illustraties]. Bimbo en zijn vogel. Vert.
van Bimbo und sein Vogel. Uit het Duits vert. door Henny Bodenkamp & Paul
Biegel. Van Goor, Amsterdam, 1989, 48 blz., het laatste blad geplakt tegen de
binnenzijde van de band.
Sophie en haar vriendinnetje. Geschreven door Kaye Umansky. Oorspronkelijke
titel: Sophie and Abigail. Vertaald door Paul Biegel. Getekend door Anna
Currey. Piccolo, [Amsterdam], [1993], 32 blz., het eerste en het laatste blad
geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Sophie en het schoolfeest. Geschreven door Kaye Umansky. Oorspronkelijke
titel: Sophie and the wonderful picture. Vertaald door Paul Biegel. Getekend
door Anna Currey. Piccolo, [Amsterdam], [1993], 32 blz., het eerste en het
laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Peter Utton. Maar als nou... Oorspronkelijke titel: What if... Tekst van Paul
Biegel. Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem, [1993], 32 blz., het eerste en
het laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Hennetje Rood en Slimmetje Vos. Verhaal van Vivian French. Oorspronkelijke
titel: The Little Red Hen and The Sly Fox. Vertaald door Paul Biegel. U.M.
Holland, Haarlem, [1994], 32 blz., het eerste en het laatste blad geplakt tegen
de binnenzijden van de band.
Sally Hobson. Kuikentje Piep. Oorspronkelijke titel: Chicken Little. Vertaald
door Paul Biegel. U.M. Holland, Haarlem, [1994], 32 blz., het eerste en het
laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Sophie en de tekening voor mama. Geschreven door Kaye Umansky.
Oorspronkelijke titel: Sophie and the Mother's Day Card. Vertaald door Paul
Biegel. Getekend door Anna Currey. Piccolo, [Amsterdam], [1994], 32 blz.,
het eerste en het laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Sophie vindt haar broertje terug. Geschreven door Kaye Umansky.
Oorspronkelijke titel: Sophie In Charge. Vertaald door Paul Biegel. Getekend
door Anna Currey. Piccolo, [Amsterdam], [1994], 32 blz., het eerste en het
laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band.
Het beleg van Troje. Navertelling van Homeros' Ilias door Vítězslav Kocourek.
Vertaling en bewerking: Paul Biegel, Patrick Nieuwenhuyse. Illustraties Jiří
Běhounek. Uitgeverij Holland, Haarlem, 1995, 248 blz.
Afgesloten op 30 juni 1996.
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Reerink, Fransje 27
Reirink, Francis 22
Reyendam, Coby van 27
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Rietveld Academie 79
Roelofz, Eef 27
Roodkapje 64
Ross, Tony
Ik kom je opeten! 91
I'm coming to get you 91
Rutgers van der Loeff-Basenau, An 59, 87
Ruys, Hugo 27
Schell, Simone 89
Schinkel, Tineke 86, 87
Schmidt, Annie M.G. 7, 89
Schoolvereeniging 84
‘Schrijf mij’-actie 88
Schuil, J.B.
De artapappa's 84
Simhoffer, Kees 57
Smit, Koos 88
Sonja op zaterdag 76
Sprookjesmolen 90
Staay, Frans van der 40
Stadsarchief Naarden 20
Stalpers, An 80
Stello, Jaap 76
De Stem 24, 84
Story International 89
Sträter, Hanny 40
Sträter, Marijke; zie Biegel-Sträter, Marijke Maria Johanna
Sträter-Moenking, C. 40
Strooker, Shireen 88
Sussex, Rayner
De toverappel 90
The magic appel 90
Teater poeziën 89
Terlouw, Jan 80, 87, 89
Koning van Katoren 55
Oom Willibrord 86
Terpstra, Nico 46
De Tijd 13, 26, 43, 84-86
Tingen, Willy 27
Theatergroep Link 88
Tijsinger, Ellen 89
The, Tjong Khing 87
Tip-in illustraties 78, 79 ,89
Toonder, Marten 13, 14, 39, 85
Townson, Hazel
De Verschikkelijke Vrijdag 91
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Terrible Tuesday 91
Törnqvist, Rita 89
TROS 66, 87
Ulsen, Henk van 57
Ulzen, Rolf van 14, 40, 41, 64, 81 , 86
Ulzen, Onno van 41
Ulzen, Ruurt van 41, 81
Umansky, Kaye
Sophie en de tekening voor mama 91
Sophie and the Mother's Day Card 91
Sophie en haar vriendinnetje 91
Sophie and Abigail 91
Sophie en het schoolfeest 91
Sophie and the wonderful picture 91
Sophie vindt haar broertje terug 91
Sophie In Charge 91
Unieboek 87
Universiteitsbibliotheek Leiden 30
Universiteitsbibliotheek Nijmegen 26
Utton, Peter
Maar als nou... 91
What if... 91
Vandaag kook ik 44
VARA 76
Veen, Fiel van der 71-73, 81, 88, 89
Veilig Verkeer Nederland 88
Verenigde Staten 13, 30, 85
Baltimore, Maryland 85
Bronxville, New York 30
Elmhurst Illinois 32
Vermeulen, Hans 34, 68
Villerius, J.C. 87
Vinkenoog, Simon 37
Vogt, C.M. 34
de Volkskrant 55
Vos, Peter 57, 86
Vriens, Jacques 82, 89
Het Vrije Volk 39, 85
Vuyk, Bep 57
Waarsenburg, Hans van de 57
Wattez, Constant (‘oom Constant’) 85
Wattez, mevrouw 32, 85
Wely, Babs van 37, 40, 41, 43, 44, 63, 64, 66,

Paul Biegel. Meesterverteller met een rovershart

95
67, 70, 85-88
Werkteater 88
Wijnhoven, Harrie 80
Het winterboek 88
Willemse, Erna 27
Willet, Joan 27, 29
Willet, Loet 29
Willet, Max 29
Wilmink, Willem 88
Wilzen, loco-burgemeester 57
Winnie the Pooh 7
Wolder, Johan 87
Wolson 57
Wolters-Noordhoff 87, 88
Ybes, Noot 27
Zábranský, Adolf 86, 90
Zhitkov, Boris
Het verboden bootje 91
How I hunted the little fellows 91
Zonneveld, Peter 60
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Verantwoording
Lijst van geraadpleegde collecties van instellingen en personen
Paul Biegel, Amsterdam
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Amsterdam
Gemeentearchief, Amsterdam
M.J.M. Heyne, Bussum
Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem
Sint-Ignatiusgymnasium, Amsterdam
Kamer van Koophandel, Amsterdam
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Denise Mooyman, Den Haag
Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum, Den Haag
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag
Nederlands Omroepmuseum, Hilversum
Het Nieuwe Lyceum, Hilversum
Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam
Lidia Postma, Gouda
Rijksarchief Noord-Holland, Haarlem
Semi-statisch archief, Universiteit van Amsterdam
Stadsarchief, Naarden
Theaterinstituut Nederland, Amsterdam
Toonder Studio's, Nederhorst den Berg
Universiteitsbibliotheek, Leiden
Universiteitsbibliotheek, Nijmegen
Fiel van der Veen, Haarlem
Babs van Wely, Den Haag
Stichting Woutertje Pieterse Prijs, Bergen
Willem de Zwijger College, Bussum
De redactie wil Paul Biegel heel hartelijk danken voor de samenwerking. Zonder
diens graaflust in eigen archief, trefzeker geheugen en vlotte pen bij het schrijven
van de fotobijschriften had dit boek niet geworden wat het nu is.
De chronologische bibliografie van door Paul Biegel vertaalde en/of bewerkte boeken
werd samengesteld door Dick Welsink.
Tenzij anders vermeld zijn foto's en documenten afkomstig van de schrijver zelf.
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