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Dichtbij ver van hier  

(flaptekst) 

‘Er zijn meer werelden dan deze en veel ervan zijn heel dichtbij al zijn ze ver van hier. Je kunt een 

nieuwe wereld vinden aan de andere kant van iedere deur, zoals die van de JANUARAANSE 

AMBASSADE. Er zijn ontelbare deuren en allemaal hebben ze een andere kant. Ook het kattenluikje. 

Heb je je wel eens afgevraagd waar de poezen zijn gebleven die wegliepen en nooit zijn 

teruggekomen? Die zou je best eens kunnen vinden in de Januaraanse Ambassade, waar men over 

Zeeën van Tijd beschikt omdat alle klokken er van hun wijzers zijn beroofd. Katten hebben negen 

levens en die komen daar dus graag. In een huis dat is gegroeid en niet gebouwd, met een wijd 

uitzicht op weer andere werelden…’ 

Achttien fascinerende collages die je verplaatsen in een andere wereld. De wereld van Tonke Dragt, 
die heel veel lezers al een beetje denken te kennen door haar boeken, maar die altijd weer nieuwe 
en verrassende aspecten biedt. Laat je meeslepen door de platen en de teksten en wees welkom in 
haar wereld. Maar denk niet dat je die helemaal kent als je het boek uit hebt, want de wereld van 
Tonke Dragt is onbegrensd… 
 

 

Als aanvulling op het boek Het geheim van de klokkenmaker heb ik dit boek gelezen. Het is een boek 

vol prachtige prenten, die Tonke Dragt zelf gemaakt heeft. Bij elke prent hoort een hoofdstuk. Het 

verhaal gaat over de Januaraanse Ambassade in een land dichtbij ver van hier aan de andere kant van 

de deur.  Het verhaal vertelt over het leven, dat zich achter iedere deur kan bevinden.   

Aan de andere kant van de deur? Welke deur? Elke deur! Als die maar echt en hecht en hard is. Het 

liefst van hout. Solide en massief. En dicht. Niemand weet wat er is aan de andere kant van een dichte 

deur. Al denk je het te weten, helemaal zeker kun  je er nooit van zijn. Je weet het pas echt als je de 

deur hebt opengedaan. 

 

In het boek worden grenzen van tijd en ruimte beschreven. Deze grenzen worden doorbroken en je 

bevindt je in een onbekende wereld. Als verzamelplaats is daar de Januaraanse Ambassade, waar 

tijdreizigers een onderkomen vinden. Tijdreizigers die er, bedoeld of onbedoeld, terecht zijn 

gekomen. Het is een groot en oneindig huis, waar iedereen welkom is en als je er bent beschik je  

over veel tijd. Want wat is tijd? Er zijn klokken, maar deze hebben geen wijzers.   



Recensie – Dichtbij ver van hier – Jeugdliteratuur - Nita 

 

Er zijn spiegels die vreemde beelden weergeven. Je komt er verschillende personages tegen, zoals 

het galgenkind, donker Marsjan, die twee meter lang is en indigoblauw. Zelfs Albert Einstein komt 

voorbij. Dit is een boek dat je uitnodigt de wereld van Tonke Dragt te verkennen. Laat jezelf 

verdwalen, kijk rond en als je honger hebt, laat je dan verwennen in Xantippes keuken. 

 


