
Met Wij waren hier eerst over mens-dierconflic-
ten in Zuid-Afrika won Joukje Akveld (1974) een 
Zilveren Griffel en werd ze genomineerd voor 
de Wouterse Pieterse Prijs. In 2018 vertrok ze op-
nieuw naar Afrika voor onderzoek voor nieuwe 
boeken. Nu is er de eerste safarigids voor kinde-
ren: Wat niet in de safarigids van je ouders staat.

Alweer een boek over Afrika?
Zeker! Afrika en ik zijn nog niet klaar met elkaar. 
De dieren en landschappen inspireren me op een 
manier die ik niet eerder heb meegemaakt. Nieuwe 
boeken kloppen aan. Ze zijn voor verschillende doel-
groepen, in verschillende genres, maar hebben als 
verbindende factor dat ene continent waarover voor 
Nederlandse kinderen weinig wordt geschreven.  

Wat voor boek is dit?
Ik wilde een ultiem weetjesboek over Afrikaanse 
dieren schrijven. 

Was je niet naar Afrika gegaan voor een reisboek?
Ja, dat klopt. Begin 2018 vertrok ik op een vracht-
schip uit Antwerpen richting Kaapstad voor een 
reis door zuidelijk en Oost-Afrika die uiteindelijk 
vijftien maanden zou duren. Inmiddels ben ik 
druk aan het schrijven. Het is een ambitieus pro-
ject, waarbij ik mezelf voor nogal wat uitdagingen 
stel. Voor zover ik weet wordt het het eerste reis-
boek voor kinderen. Alles is nieuw, is letterlijk een 
ontdekkingstocht – het schrijven net zo goed als de 
reis zelf dat was. Voor het eerst ben ik mijn eigen 
hoofdpersoon. Hoe overbrug ik de jaren tussen mij-
zelf en de lezer? Maar ook: hoeveel informatie kun 
je kwijt aan twaalfjarigen? Wat interesseert ze, wat 
is too much? Voor veel kinderen – en volwassenen 
trouwens ook – is Afrika een pot nat. De meeste 
media hebben één correspondent die het hele con-
tinent dekt. Eén correspondent voor 54 landen, dat 
is ridicuul, toch? Ik wil kinderen vertellen over de 
waanzinnige pracht van Afrika’s natuur, maar óók 
over de grote diversiteit. Dat Malawi en Zambia, ik 
noem maar twee landen, totaal verschillend zijn, 
ook al grenzen ze aan elkaar. 

Maar dat reisboek duurt dus nog even?
Ja. En omdat Wat niet op in de safarigids van je 
 ouders staat ook op de planning stond en inhou-
delijk en vormtechnisch minder ingewikkeld was, 
heb ik dat eerst geschreven.

Vertel er eens iets meer over. Waarin verschilt het 
bijvoorbeeld van Wij waren hier eerst?
Wij waren hier eerst (WWHE) zou je een vlam-
mend journalistiek pamflet kunnen noemen. Dat 
is deze safarigids niet. Ook is het geen plaatjes-
boek om kinderen beter te leren kijken, zoals Mijn 

7

De eerste safarigids 

voor kinderen

Interview met Joukje Akveld

 van

staat
ouders

je
GIDS 

SAFARI
NIET in deWat 

Jou
k

je
A

k
veld

 
W

at N
IET in

 de
 SA

FA
R

IG
ID

S van
 je ouders staat        

Afrika-fan Joukje Akveld bezocht meer dan zestig 
wildparken waar ze wandelde, kanode, auto- en 
paardreed tussen wilde dieren.
Haar eerdere dierenboeken Wij waren hier eerst 
en Een aap op de wc werden genomineerd voor 
de Woutertje Pieterse Prijs en bekroond met een 
Zilveren Griffel.

Ariadne Van Zandbergen woont al tijd 
in Zuid Afrika. Ze bezocht in de afge-
lopen 20 jaar meer dan 30 Afrikaanse 
landen en fotografeert zich een weg 
door de meest onbegane paden van 
het Afrikaanse continent. Joukje

Akveld
Met foto’s van

Ariadne Van 

Zandbergen

alsjeblieft.
Deze safarigids is voor jou.
Niet voor je ouders, je vaders, moeders, stiefouders of verzorgers 
 – die hebben hun eigen gids. Safarigidsen genoeg voor volwassenen.  
Maar voor kinderen? 
Niets.
Alsof de Afrikaanse savanne alleen voor grote mensen is.

In dit boek vind je weetjes over Afrikaanse dieren die je ouders, zeker we-
ten, niet weten.
Dat de tekenaars van The Lion King Pumbaa verkeerd begrepen hebben, 
bijvoorbeeld.
Hoe het zit met het fopvermogen van de citrusvlinder.  Hoe onrechtvaardig 
hyena-bashing is.
Ontdek nu wat het bete kent als buffels je ‘de blik’ geven. Wie de BFF’s van 
de Afrikaanse bush zijn. Welke broodje aap-verhalen je niet moet geloven.
En wat je nu eigenlijk moet doen als je een knorrig nijlpaard tegenkomt…

Met 
 meer dan  

220 
 dierenfoto’s!



 kleine  safari dat ik met wildlife-fotograaf Justin 
Fox maakte, of een persoonlijke impressie van zui-
delijk en Oost-Afrika, zoals het reisboek moet wor-
den. Mijn insteek voor Wat niet in de safarigids 
van je ouders staat was puur om ongelooflijke en 
grappige weetjes te verzamelen over de Afrikaanse 
dierenwereld. Dat idee ontstond tijdens mijn vori-
ge reis. Tijdens game drives zat ik in safariauto’s bij 
enthousiaste gidsen die strooiden met informatie 
die in m’n eigen safarigidsen ontbrak. Mijn aan-
tekeningenboekjes puilden al snel uit. Een deel 
kon ik kwijt in WWHE, een veel groter deel niet. 
Zo groeide het plan voor een alternatieve safari-
gids. Eén die prikkelender en verrassender zou 
zijn dan de dierenboeken die ik tijdens mijn eigen 
reis meesjouwde en die bovendien allemaal in het 
Engels waren. Nederlandstalige safarigidsen zijn 
schaars, voor kinderen bestaan ze überhaupt niet. 

Zoveel kinderen gaan toch ook niet met hun 
 ouders op safari?
Maar dat wil toch niet zeggen dat die kinderen geen 
eigen boek verdienen? Dat elk boek voor  ieder kind 
zou moeten zijn, is zulke onzin. Geen enkel boek is 
voor ieder kind, zelfs Harry Potter niet. Bovendien, 
Wat niet in de safarigids van je ouders staat is niet 
alleen een naslagwerk en een praktische gids voor 
de jonge reiziger, het is net zo goed een verwonder-
boek voor het kind dat graag reist in zijn hoofd. Het 
kind dat thuis blijft dus.

Betekent het dat je het boek zuiver hebt geschre-
ven op basis van wat gidsen je vertelden?
Nee. Kijk naar het laatste hoofdstuk over wat ik 
níet heb gehoord op de savanne, die informatie 
haalde ik uit boeken en van internet. De afgelopen 
jaren bezocht ik meer dan zestig wildparken en ik 
zat met tientallen gidsen in een auto, kano, boot of 
op een paard. Dat was ongelooflijk leerzaam, ook 
omdat ze elkaar soms tegenspraken. Zei de een 
dat leeuwen geen waterbokken eten omdat ze zo 
stinken, zei de ander dat dat flauwekul was. Huh? 
dacht ik, hoe zit het nou? Ik ging dieper graven, zo 
kwam het hoofdstuk ‘Broodjes aap’ tot stand.  

Bij dierenboeken voor kinderen denken mensen 
al snel aan Bibi Dumon Tak. 
Volkomen terecht. Bibi heeft de kindernon-fictie 
naar een hoger plan getild. Sinds zij in 2001 debu-
teerde met Het koeienboek is het genre voorgoed 
veranderd.

Ben je door haar geïnspireerd?
Als recensent heb ik haar boeken gelezen en ik 
vond ze geweldig. Als schrijver kan ik niet doen 
alsof ik die boeken níet las. Maar qua vorm is Wat 
niet in de safarigids van je ouders staat ontleend 
aan de klassieke safarigids voor volwassenen, al 

heb ik er mijn eigen vrolijk-anarchistische draai 
aan gegeven – het moest wel voor kinderen zijn. En 
wat betreft de toon: tijdens mijn laatste weken in 
Afrika vond ik in het boekwinkeltje Kalk Bay Books 
onder Kaapstad twee bundels met columnachtige 
dierenstukken van de Afrikaanse journalist David 
Muirhead. Zijn ironische stijl sprak me erg aan.

Waarom?
Volgens wetenschappers zitten we midden in 
de zesde uitstervingsgolf. Ieder dag verdwijnen 
tussen de 150 en 200 soorten planten en dieren. 
Dat zijn even duizelingwekkende als moedeloos 
makende getallen. Wat kan ik daar aan doen, be-
halve niet vliegen en geen vlees eten en nog een 
paar kleine dingen die je als mens een iets minder 
machteloos gevoel geven? Voor mij geldt dat ik er-
over kan schrijven. Op een geëngageerde manier, 
zoals in Wij waren hier eerst. Maar ook door – net 
als Muirhead – te laten zien hoe bijzonder dieren 
zijn. Zo blijft die koedoe of dat grootoorvosje hope-
lijk voorgoed in het hoofd van het lezende kind wo-
nen, waardoor dat misschien minder onverschillig 
met de natuur zal omgaan dan onze generatie. Een 
tongue-in-cheek-achtige stijl past daarbij, in mijn 
ogen. Al te serieus schiet zijn doel voorbij. Humor 
helpt om de zaken draaglijk te houden, maar ook 
om te zorgen dat ze beter blijven hangen. In een 
interview met NRC zei bioloog Michiel Hooykaas: 
‘Juist in een tijd waarin biodiversiteit in hoog tem-
po afneemt, wil je dat mensen kennis hebben van 
soortenrijkdom: wat je niet kent, kun je ook niet 
beschermen.’ Dat lijkt me zéér waar.

In je boek heb je het over ‘je parkietje knijpen’ en 
‘het verrotte leven van een pelsrob’ – zinnetjes die 
bij mij, als volwassen lezer, andere schrijvers in 
herinnering riepen.
Tijdens het schrijven resoneren altijd teksten in 
mijn hoofd. Ik weet niet hoe dat bij andere schrij-
vers werkt, maar zodra ik achter mijn laptop ga zit-



ten begint er een hele bibliotheek mee te gonzen. 
Soms zijn het zinnen uit liedjes of uit het theater, 
soms is het gewoon een boektitel. Het zijn flarden 
tekst die inhoudelijk niet per se met het onderwerp 
te maken hebben – vaak niet, eigenlijk – maar die 
op een associatieve manier in mijn boeken belan-
den. Als auteur van non-fictie verhoud ik me tot de 
werkelijkheid, maar net zo goed tot de taal. Uitein-
delijk ben ik geen bioloog, maar Neerlandicus. Ik 
heb er plezier in knoopjes te leggen tussen botsen-
de idiomen. Een variatie op een Hamlet-thema in 
een natuurwetenschappelijke beschouwing over 
luipaarden. Gertrude Stein tussen de schildpadden. 
Het zorgt voor een moment van kortsluiting waar-
door je beter naar de tekst gaat kijken. Hoe denk 
je dat die bibliotheek in mijn hoofd is terechtgeko-
men? Precies, zó. Dat een kind niet weet waar die 
zinnetjes vandaan komen, maakt niet uit. Je hoeft 
het lied ‘Zeur niet’ van Annie M.G. Schmidt niet te 
kennen om het beeld van iemand die zijn parkietje 
knijpt ontzettend geniepig te vinden. 

Ben je niet bang dat kinderen door zulke ironi-
sche terzijdes de essentie missen?
We leven in een tijd dat het taal- en schrijfonder-
wijs onder druk staat. Social media dringen het 
boek verder en verder de marge in. De rapporten 
over ontlezing en laaggeletterdheid in ons land 
zijn – ook in vergelijking met andere westerse lan-
den – alarmerend: kinderen lezen steeds minder, 
met steeds minder plezier. De taal waarin ze zich 
ondertussen via hun schermpjes uitdrukken is 
kortademig en staat vol fouten. Moet je ze daarom 
eenvoudigere boeken aanbieden? ‘Niet de leraar 
moet buigen, maar de leerling moet klimmen,’ 
schreef Bordewijk in zijn schoolroman Bint. 

Werkt dat idee wel?
Als achtjarige luisterde ik naar de liedjes van Wim 
Sonneveld, daar begreep ik de helft niet van. Trij-
pen stoelen…? Maar als het hondje van Dirkie daar 
iets ‘raars’ op doet en vervolgens een hamer naar 
zijn kop geslingerd krijgt, is het drama er niet min-
der om. Ik vond het práchtig. 
Sla kinderen om de oren met taal die prikkelt en 
verrijkt. De Tsjechische schrijver Karel Capek ver-
woordde het in de jaren dertig zo: ‘Als een kind in 
zijn jeugd weinig woorden meekrijgt, zal hij zijn 
hele leven lang weinig woorden kennen.’ Daar 
draaide voor hem de kinderliteratuur om: om kin-
deren zoveel mogelijk woorden en ideeën aan te 
reiken en zo hun vermogen om zich uit te drukken 
aan te wakkeren. Vergeet niet, zei Capek, dat woor-
den gedachten zijn, ‘het volledige geestelijke kapi-
taal.’
Daar ben ik het gloeiend mee eens. Anno 2020 
geldt die aanbeveling niet alleen voor fictie, maar 
ook voor non-fictie. Daarin is de taal, met dank aan 

Bibi Dumon Tak, allang niet meer zuiver functio-
neel. Dus ja, in mijn safarigids staan woorden en 
zinnen die kinderen misschien niet meteen kun-
nen plaatsen. Maar het boek staat stampvol foto’s, 
het beeld verduidelijkt veel. En als ze iets echt niet 
snappen, nou, dan moeten ze maar even googelen. 

Over foto’s gesproken, wie is Ariadne Van Zand-
bergen?
Ariadne is een Vlaamse fotograaf die al 25 jaar in 
Zuid-Afrika woont. Ironisch genoeg ontdekte ik 
haar werk via de Bradt Travel Guides die ik tijdens 
mijn reis bij me had. Reisgidsen voor ouders, zeg 
maar. Ariadnes partner had er een aantal van ge-
schreven, Ariadnes foto’s stonden erin, zo kwam ik 
haar op het spoor. Voor mijn eigen gids heb ik uren 
door haar foto’s gegrasduind. Het was alsof ik zelf 
weer op safari was. 
Dat Gottmer een boek van 224 bladzijdes met zo-
veel foto’s durft uit te geven in een tijd van een 
krimpende boekenmarkt, vind ik geweldig. Een 
safarigids moet in mijn ogen een bladerboek zijn 
waarin veel te zien en te ontdekken valt, maar ik 
kan zoveel vinden – als schrijver ben je niet degene 
die het financiële risico neemt. Nu ligt er dit  fijne 
handboekje. Samen met Wij waren hier eerst, Mijn 
kleine safari en het reisboek dat hopelijk eind van 
dit jaar verschijnt, vormt Wat niet in de safarigids 
van je ouders staat een Afrika-vierluik. Door de le-
zer wordt het vast niet als zodanig herkend, maar 
voor mij is de samenhang onmiskenbaar.

www.joukjeakveld.com
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