
Recensie – Ik snap het – Jeugdliteratuur ‐ Nita 

 

Titel    Ik snap het 

Schrijver    Willem Wilmink 

Datum verschenen  1988 

Uitgeverij    Lemniscaat 

Aantal pagina’s   252 

Genre    Poëzie 

 

Ik snap het  

(flaptekst)  

Willem Wilmink (1936‐2003) was een van de bekendste liedjesschrijvers en dichters van Nederland. 

Voor de meeste kinderen en volwassenen is hij een oude bekende: hij schreef onder andere voor De 

Stratenmakeropzeeshow, de Film van Ome Willem, de J.J. de Bomshow, Kinderen voor Kinderen en 

Het Klokhuis. In Ik snap het zijn de mooiste kindergedichten en kinderliedjes van Willem Wilmink 

opgenomen. Ik snap het gaat over alles wat kinderen bezighoudt: jarig zijn, zeerovers, de kapper, 

verhuizen, slapengaan, dromen, oude mensen, een hond in een hete auto, overal jeuk, poes Freek 

die naar de dierenarts moet, het paard Bayard (‘Je moet uitspreken Bajáár, want het is een Frans 

paard’), wat je moet weten over de dinosaurus, en nog veel meer. Ik snap het is een boek om samen 

uit te lezen, uit voor te lezen of te zingen. Een must voor alle kinderen van 2 tot 88 jaar. 

Elsevier: ‘Wilmink klinkt nooit verloren, schuwt de bureaucratie van taal en heeft die brede 

verstaanbaarheid die overal een kleine glimlach van herkenning geeft.’  

Dit fijne boek staat vol met herkenbare gedichten en liedjes. Het boek is onderverdeeld in 

verschillende thema’s: Het ABC  van Willem Wilmink, vrienden, kleine liedjes, denken en dromen en 

nog veel meer.  Willem Wilmink schrijft over verschillende onderwerpen, ook de moeilijke gaat hij 

niet uit de weg. Wat denk je van: ‘Bruin zijn je ogen en zwart zijn je haren en donker je vel, maar dat 

maakt me niet uit, we werden vriendinnen en zijn dat al jaren: het gaat om de harten en niet om de 

huid.’ (Twee vriendinnen). Of: ‘Het is niet fijn om dood te zijn. Soms maakt me dat een beetje bang. 

Het doet geen pijn om dood te zijn, maar dood zijn duurt zo lang.’ (Dood zijn duurt zo lang). Maar 

ook: ‘Jeuk, jeuk, jeuk, als jij daarover praat dan voel ik dat het overal jeuken gaat. Jeuk, jeuk, jeuk, 

zo’n jeuk is niks voor mij, want als ik mij dan krabben wil, kan ik er net niet bij.’ (Overal jeuk). Dit boek 

raad ik iedereen aan. Onder het lezen zal je zeggen: ‘Oh ja!’, je zult ontroerd zijn en glimlachen. Net 

als ik. 

Willem Wilmink (1936‐2003) werd geboren in Enschede en maakte als kind de oorlog mee. In zijn 

werk zijn veel indrukken uit die periode en de liefde voor zijn geboortegrond terug te 

vinden. Wilmink was een tovenaar met taal. Hij vormde een schrijverscollectief met o.a. Hans 

Dorrestein, ze schreven veel teksten en liedjes voor televisieprogramma’s. Veel mensen kennen zijn 

werk van de televisie. Van veel beroemde liedjes weten de luisteraars vaak niet dat Willem Wilmink 

de tekst schreef. Op veel manieren heeft Willem Wilmink zijn talenten gebruikt. Hij schreef gedichten 

en verhalen voor volwassenen en voor kinderen, teksten voor cabaret en televisie en een driedelige 

cursus over het schrijven van gedichten. Hij ontving veel prijzen voor zijn werk. Deze veelzijdige 

taalvirtuoos leeft onder meer voort door het Willem Wilmink Festival, dat een tweejaarlijkse prijs 

naar hem heeft vernoemd voor het beste kinderlied. In 2010 ontving Ted van Lieshout de eerste 

Willem Wilminkprijs.1 
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