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Ken je van die warme dagen met 
zwoele avonden en dreigende 
onweders? Op zo’n zomerdag 
nam ik de trein naar Utrecht voor 
een interview met Marjanka 
Sierevelt en Ingeborg Hornsveld. 
Zij zijn de auteurs van ‘Filola wil 
een krokodil’, een nieuw kinder-
boek op maat van nieuwsgierige 
kleuters. Het boek wordt uitge-
geven door LaVita Publishing, 
een uitgeverij van boeken met 
een lesbisch thema. Een lesbisch 
kinderboek? Daar wil ZiZo het 
fijne van weten.

Isha Van alsenoy

Zaterdag was loom ontwaakt en had 
zijn luie ledematen over de rand van 
de ochtend gegooid.  Ik stond om 9.44 
uur op perron 6 van Berchem Station en 
sprong in vakantiestemming op de trein, 
Havaiana-sandalen aan mijn voeten, een 
dictafoon fully charged in de aanslag. 
Toen de stoptrein uit de tunnel kwam ter 
hoogte van Deurne-Luchtbal, kletterde de 
regen zo hard dat het binnen regende. Een 

zomeronweer pur sang, een bolwassing 
voor de uitgedroogde aarde. Ik maakte me 
zorgen, want Ingeborg en Marjanka zaten 
op een vakantieboot, in het midden van 
een recreatieve plas in Nederland. Hilda 
Abbing, bezielster van LaVita Publishing, 
stond me op te wachten aan het station 
van Utrecht en stelde me gerust: “Ik heb 
even buienradar gecheckt, straks zou 
het opklaren.” Een paar uur later deed de 
zomer alsof er nooit iets gebeurd was en 
meerden we met Ingeborgs miniboot aan 
bij de drijvende vakantiewoning. Een har-
telijke kennismaking met koffie en koekjes 
creëerde de perfecte stemming voor een 
babbel over krokodillen, kinderboeken en 
het zelf maken van de wereld waarin je je 
kinderen wil grootbrengen. 

DOE-HET-ZELF

“Toen onze dochter Zoë, ze is inmiddels 
acht, een jaar of drie was en naar school 
ging, merkten we dat er geen identificatie-
mogelijkheden waren voor haar. Geen kin-
derboekjes met twee vaders of moeders. 
Er wordt gestreefd naar diversiteit, je vindt 
wel een donker kindje of een Chineesje 
in de klas, of een paar moeders met een 
hoofddoek. Maar dit eigenlijk niet. Toen 
ben ik gaan zoeken en vond ik alleen maar 

boekjes waarin het er heel moralistisch 
aan toe gaat, het hoofdpersonage wordt 
gepest of zo”, vertelt Ingeborg over hun 
redenen om het boek te maken. “Terwijl 
ik vond dat we ook gewoon leuke kinder-
boeken zouden moeten kunnen lezen. 
Bijvoorbeeld over kinderen zonder ouders, 
zoals Pippi Langkous, of kinderen die bij 
Opa en Oma wonen. Ook op school bleken 
ze geen lesmateriaal te hebben waarin af 
en toe twee vaders of moeders opduiken. 
Toen dacht ik: ‘Als het er niet is, moet ik 
het zelf maken’. Want ik vind het echt een 
gemis; iedere mens moet rolvoorbeelden 
hebben en zich kunnen identificeren. 
Iedereen zoekt situaties en voorbeelden 
waar hij mee verder kan”, vindt Ingeborg. 
“Ook andere kinderen moeten zien dat het 
niet alleen verhalen zijn met een koning 
en een koningin, ze moeten ook kunnen 
zien dat het anders kan zijn. Want twee 
mama’s wekken toch vragen op, daarom 
geen negatieve vragen, maar toch”, vult 
Marjanka aan. “Kinderen zijn heel sterk 
in dingen nemen zoals ze zijn; ’het is wat 
het is’. Met dit boek willen we de wereld 
gewoon een beetje verbreden”, meent 
Ingeborg.

Plezier & emancipatie 
met een krokodil 
Twee mama’s maken kinderboek met twee mama’s
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BADEENDJE VERPLICHT

De naam ‘Filola’ springt in het oog. "Zoë 
gaf haar poppen vroeger altijd de naam 
Filola. Zo kwam het vanzelf. Het is een niet 
bestaande naam”, weet Ingeborg. “Als ik 
mijn poppen vroeger Timmy genoemd 
had, was de naam van Filola 'Timmy' ge-
weest," vult Zoë aan. 
Is het tijdrovend, zo’n kinderboek ma-
ken?  "Van begin tot eind iets minder dan 
drie jaar. Met drukkere momenten en 
periodes dat het stil lag. Na het contact 
met de uitgeverij moest er ook nog van 
alles gebeuren en werden weer dingen 
aangepast”, herinnert Marjanka zich. De 
werkverdeling was als volgt: “Ingeborg 
heeft alles geschreven, ik heb alles ge-
tekend. Het werk was goed verdeeld, de 
ene illustreert en de ander schrijft. We 
hebben ons wel wat bemoeid met elkaar. 
Bijvoorbeeld als Ingeborg een heel ander 
beeld had van wat hoorde bij hetgeen ze 
had geschreven. Maar we hebben er geen 
relatiecrisis over gehad. Zoë heeft ook een 
beetje meegeholpen. Zo is er een klein 
badeendje dat op bijna elke pagina terug-
komt, en dan was ze best streng als ik dat 
vergat. We hadden een goede kinderblik 
bij ons”, vindt Marjanka. “Als er een stukje 
klaar was, dan las ik dat voor aan haar en 
vriendinnetjes die langs kwamen en dan 
merkte ik dat ze het spannend vonden”, 
vertelt Ingeborg nog. 

PRACHTIG DIER

Dat het tweede hoofdpersonage een 
krokodil is, is verrassend. “Daar kan ik een 
heel verhaal over verzinnen, maar het 
is gewoon wat er in je opkomt, het kan 
gewoon met een klank te maken heb-
ben. Het was een vrij spontane keuze. 
Het moest wel een spannend dier zijn”, 
verklaart Ingeborg de keuze. “Een krokodil 
maakt het ook een beetje stoer. Het maakt 
het verhaal misschien wel meer unisex. Ik 
vind een krokodil ook een prachtig dier,” 
zegt Marjanka.
Zou het bij dit ene boekje blijven of zijn er 
nog plannen? “ Wij hebben wel boekjes in 
ons hoofd en we vinden het ontzettend 
leuk werk. Het is ook gewoon heel span-
nend, je verzint iets dat dan ook vorm  
krijgt. Het is echt leuk. We wachten voorlo-
pig even af wat dit wordt”, zegt Ingeborg 
nuchter. “Maar ik mis het wel”, geeft Mar-
janka toe. 

GEKKER DAN DE REALITEIT?

“De leukste reactie op het boek was een 
verhaal van een vriendin. Haar moeder 
woonde in Indonesië en daar deed een 
verhaal de ronde over een rijke Neder-
landse familie. Voor haar derde verjaardag 
vroeg de dochter een krokodil en die 
ouders hadden gewoon een vijver laten 
graven en kochten een krokodil voor haar. 
De krokodil was natuurlijk zoveel jaar later 
een kolossaal beest geworden. Na een 
grote overstroming is die krokodil verdwe-
nen. Heel het dorp stond toen in rep en 
roer want ‘Maudjes krokodil was ontsnapt!’ 
Ik vind het wel leuk dat je iets bedenkt en 
dat dan ooit ergens echt is gebeurd”, ver-
telt Ingeborg. 
“Het kinderdagverblijf van Zoë was zeer 
enthousiast. Het doet mij veel als het in de 
heterokringen wordt gelezen. Wij hebben 
niet iets exclusief voor kinderen van twee 
moeders of twee vaders gemaakt, het kan 
voor iedereen. Dat geeft mij een stukje 
emancipatiegevoel. Het loopt gewoon 
door elkaar, net zoals wij films en boeken 
lezen met heterothema’s. Dat is voor mij 
de fijnste reactie, echt hartverwarmend”, 
vindt Marjanka.

GLUNDERENDE KIJKERS

“De minst leuke reactie kwam van som-
mige uitgevers. Soms kregen we het ant-
woord: ‘De doelgroep is te klein, dat willen 
we niet uitgeven’. Dat is gewoon onzin”, 
vindt Ingeborg. “Mam, wat is een doel-
groep", vraagt Zoë. "Ze bedoelden dat ze 
vonden dat het boekje alleen voor kindjes 
met twee moeders was, terwijl ook andere 
kinderen, die een moeder en een vader of 
twee vaders hebben, het boekje kunnen 
leuk vinden”, verklaart Ingeborg aan haar 
dochter. 
“Kijk,” zegt Ingeborg: “In België en Ne-
derland kan je kiezen vanuit welke rol je 
spreekt als holebi. Je kan uitgaan van het 
feit dat je een 'slachtoffer' bent, dat we 
gediscrimineerd worden, dat de wet niet 
voor iedereen gelijk is. Of je kan kiezen 
om zelf je eigen wereld te maken. En dat 
hebben we gedaan. We wilden een boek 
voor kinderen maken vanuit een positieve 
instelling. En dit is het resultaat!” Als ik de 
glunderende azuurblauwe kijkers van Zoë 
zie, weet ik dat ze er in geslaagd zijn. Ape-
trots zijn ze alle drie, op hun gezin én op 
hun boek. Twee moeders hebben is hele-
maal niet zo bijzonder… of net wel!
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