


Lieve lezer,

Soms worden mij boeken opgestuurd waarvan 
ik binnen tien seconden al weet dat ik er een 
bod op wil doen – en bij De Notenkraker met 
illustraties van Sanna Annukka was dat zeker 
het geval. Dit boek is zo ontzettend mooi, zo 
prachtig geïllustreerd en vormgegeven – ik 
wilde niets anders dan het aan mijn fondslijst 
toevoegen. Dat dat gelukt is, maakt mij een 
heel trotse, gelukkige uitgever.

Het sprookje De Notenkraker werd in 1816 
 geschreven door de Duitse Ernst Hoffmann, 
maar werd vooral bekend van het ballet waar 
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski de muziek voor compo-
neerde, Lev Ivanov de choreografi e voor 
maakte en waar Marius Petipa en Ivan 
 Vsevolosjki het libretto voor schreven. Zij ba-
seerden zich niet op het originele sprookje van 
Hoffmann, maar gebruikten een in 1844 ge-
schreven bewerking van Alexandre Dumas. 

Inmiddels, ruim tweehonderd jaar later, ken-
nen we het prachtige sprookje over Clara 
Staalboom en haar notenkraker nog steeds – 
al is dat met name door het ballet. Sanna 
 Annukka brengt met haar prachtige illus-
traties het oorspronkelijke werk van Ernst 
Hoffmann weer onder de aandacht, en zorgt 
ervoor dat het zeker nog vele tientallen jaren 
mee zal gaan. 
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KERSTAVOND

Op vierentwintig december, die lange, lange 
dag, werd het de kinderen van dokter Staal-
boom verboden in de salon te komen. De grij-
ze schemering viel in en Fritz en Marie kropen 
in de achterkamer tegen elkaar aan. Fluis-
terend vertelde Fritz zijn zusje dat hij zojuist 
een kleine, donkere man met een grote doos 
onder zijn arm door de gang had zien sluipen, 
al wist hij maar al te goed dat het gewoon 
peetvader Drosselmeier was geweest. Marie 
klapte van plezier in haar handjes en riep: ‘O, 
wat zal peetvader Drosselmeier dit jaar voor 
ons hebben gemaakt?’

Raadsman Drosselmeier was beslist geen 
knappe man. Hij was lang en dun en had een 
heleboel rimpels en over zijn rechteroog zat 
een grote zwarte lap. Om zijn kale hoofd te 
bedekken, droeg hij een fraaie witte pruik van 
glas. Dat was een zeer ingenieus object. Maar 
ook de peetvader zelf was een ingenieus man, 
want hij wist alles wat er te weten viel over 
klokken en het maken ervan. Als een van de 
vele prachtige klokken in dokter Staalbooms 
huis ziek was en niet meer kon zingen, kwam 
peetvader Drosselmeier langs om de klok met 
allerlei scherpe instrumenten te prikken. 
Hoe wel Marie zich altijd erg zorgen maakte, 
deed dit de klok geen pijn; sterker nog, na de 
behandeling kwam de klok weer tot leven en 
sloeg en zong zo vrolijk dat het een genot voor 
het oor was.





ls raadsman Drosselmeier op 
bezoek kwam, zat er steevast 
een kleinigheidje voor de kinde-
ren in zijn zak, maar het 

 geschenk dat hij op Kerstavond meebracht 
was altijd zo prachtig, dat hun ouders het 
nader hand veilig opborgen.

Fritz dacht dat het dit keer een kasteel zou 
zijn, beschermd door een heleboel voortreffe-
lijke soldaten die het kasteel met hun kanon-
nen zouden verdedigen als het zou worden 
belegerd.

‘Nee, nee,’ onderbrak Marie hem. ‘Peetvader 
Drosselmeier heeft me verteld over een prach-
tige tuin met een groot meer en beeldschone 
zwanen die zoete liederen zingen. En dan 
 verschijnt er een klein meisje dat ze marse-
pein voert.’

‘Zwanen eten geen marsepein,’ hoonde Fritz, 
‘en zelfs peetvader Drosselmeier kan geen 
hele tuin maken. Trouwens, zo leuk vind ik 
zijn speelgoed niet, want het wordt ons altijd 
weer afgepakt. Ik heb veel liever de geschen-
ken van vader en moeder, want die mogen we 
houden en daar mogen we mee doen wat we 
willen.’

Precies op dat moment klonk er het zilveren 
geklingel van een bel, waarna de deuren 
openvlogen en een schitterend licht uit de 
 salon onthulden. De ouders van de kinderen 
verschenen in de deuropening, namen hen bij 
de hand en zeiden: ‘Kom, kinderen, laten we 
kijken wat Kerstmis jullie dit jaar heeft ge-
bracht.’



DE GESCHENKEN

De kinderen waren dat jaar vast erg braaf ge-
weest, want nog nooit hadden ze zo veel prach-
tige geschenken gekregen. In het midden van 
de kamer stond een reusachtige zilverspar, 
versierd met gouden en zilveren appels, en de 
takken van de boom waren verfraaid met 
 suikeramandelen en citroendrups, alsof het 
bloemknoppen en bloesem waren. Rondom de 
hele boom lagen de prachtigste geschenken in 
allerlei soorten en maten. Marie zag de ele-
gantste poppen, een theeserviesje en diverse 
snuisterijtjes. Fritz liep direct naar zijn  nieuwe 
regiment huzaren, die prachtige rood met 
 gouden uniformen droegen en er op hun witte 
paard erg knap uitzagen.

De kinderen bekeken net een aantal schit-
terend getekende prentenboeken toen – kling, 
kling – de bel opnieuw luidde. Dit was het te-
ken dat peetvader Drosselmeier zijn geschenk 
zou onthullen, dus ze renden naar de tafel, 
waar een lang, fl uwelen gordijn het geschenk 
van hun peetvader verborg. 





Stel je eens voor hoe verrukt ze waren toen het 
gordijn openging!

Op een weelderig groen gazon vol bloemen 
stond een schitterend kasteel. De gouden to-
rens schitterden helder en het licht weerkaats-
te op de glazen ramen. Toen er in het kasteel 
een bel klonk, vlogen de ramen en deuren 
open en bleken er tientallen mannetjes en 
vrouwtjes door de vele kamers te bewegen. De 
grote zaal werd verlicht door duizend kaarsjes 
en kinderen in witte jurkjes en groene jasjes 
dansten op de muziek. Met tussenpozen dook 
er achter het raam een man op met een 
 smaragdgroene mantel om, die even zwaaide 
en dan weer verdween. En af en toe verscheen 
peetvader Drosselmeier zelf – hoewel nauwe-
lijks groter dan de duim van hun vader – en 
zwaaide in de deuropening van het kasteel 
naar de kinderen.

Met zijn kin in zijn handen bekeek Fritz het 
schouwspel en zei toen: ‘Peetvader Drossel-
meier, laat mij uw kasteel binnen.’ De raads-
man liet hem weten dat dat niet kon. En het 
was inderdaad vreselijk dwaas van Fritz om 
een kasteel binnen te willen dat nauwelijks 
hoger was dan hijzelf.

Nadat Fritz een tijdje naar de mannetjes en 
vrouwtjes, de dansende kinderen, de smaragd-
groene man achter het raam en peetvader 
Drosselmeier in de deuropening had gekeken, 
riep hij ongeduldig: ‘Laat de groene man ach-
ter het raam rondlopen bij de anderen.’

‘Ook dat kan niet,’ zei de raadsman.



‘Dan wil ik dat de kinderen naar beneden 
komen, zodat ik ze beter kan zien.’

‘Geen van dat alles is mogelijk,’ antwoordde 
de raadsman kortaf. ‘Het mechanisme moet 
blijven zoals het is gemaakt.’

‘Nou, peetvader Drosselmeier,’ zei Fritz, ‘als 
dat zo is, dan vind ik de fi guurtjes in uw kas-
teel niet erg bijzonder. Mijn huzaren zijn veel 
beter, want die bewegen zoals ik ze opdraag.’

En hij draaide de creatie van peetvader 
Drosselmeier de rug toe. Ook Marie was weg-
geglipt, want zij was na een tijdje eveneens 
uitgekeken geraakt op het tafereel, maar in 
tegenstelling tot haar broer was zij te beleefd 
om dat te zeggen.

‘Een ingenieus werk als dit is niet gemaakt 
voor onnozele kinderen,’ snauwde raadsman 
Drosselmeier kwaad. ‘Ik zal het kasteel weer 
mee naar huis nemen.’

Maar toen smeekte hun moeder hem om haar 
het eigenaardige mechanisme van het kasteel 
te laten zien, dus de raadsman haalde het kas-
teel uit elkaar en bouwde het weer op. Hier 
vrolijkte hij van op en hij gaf de kinderen een 
aantal mannetjes en vrouwtjes met vergulde 
gezichten die roken naar zoete gemberkoek. 
Daar waren Fritz en Marie erg blij mee.






