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Schrijver en illustrator
Gertrude Crampton heeft twee andere populaire Gouden Boekjes geschreven: Oetel en
Sloffie Sleepboot. Na een carrière in het
onderwijs werd ze kinderboekenredacteur en
vervolgens schrijver van kinderboeken.
Eloise Wilkin is beroemd vanwege haar
aantrekkelijke illustraties. Onder de vele kinderboeken die ze illustreerde, bevinden zich maar
liefst 47 Gouden Boekjes.
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ENEER HOPJES had een heel raar gerommel in zijn hoofd. Het ging van rommelderommel, en daarna van bommeldebommel.
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Mevrouw Hopjes bedoelde het niet zo, maar
zij maakte meneer Hopjes’ gerommel en gebommel alleen nog maar erger. Je moet weten
dat mevrouw Hopjes het lekkerste eten kookt
van de hele stad. Maar niemand kan koken
zonder de oven dicht te klappen tje-klak en
de deksels op de pannen te zetten tje-klunk.
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Bovendien zit mevrouw Hopjes de hele dag
wollen wanten te breien. En niemand kan ook
maar één want breien zonder dat de pennen
zeggen: “Klik, klik, klikketie klik! Klik
omslaan, klik doorhalen, klik af laten glijden.”
Mevrouw Hopjes zegt dat meneer Hopjes dat gerommel in zijn hoofd heeft omdat
hij veel te weinig warm eten eet en nooit zijn
wanten aandoet.
Hij zegt dat hij al dat gerommel in zijn hoofd
heeft omdat het huis en de stad vol herrie zijn.
Zij zegt: “Onzin!”
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