
De Kinderboekenweek staat weer voor de deur, 

het leesfestijn voor kleine ontdekkingsreizigers in 

letterland. Maar wat vinden de schrijvers ervan? Wat 

is hun favoriete kinderboek? INKT! ging op onderzoek 

uit.

Welke kinderboeken heeft u zelf met plezier 

gelezen?

Luc Descamps: De adelaar van het zevende van R. 

Suttcliff,  Voor altijd samen, Amen van G. Kuijer, De 

hongerspelen van S. Collins en Het boek van alle dingen,  

ook van G. Kuijer, blijven mij nog altijd bij.

Nico Voskamp: Roald Dahl - de GVR, alle titels van 

Thea Beckman, C.S. Lewis’ Het land achter de betoverde 

kleerkast, en natuurlijk Rupsje Nooitgenoeg.

Marion van de Coolwijk: Alles van A.M.G. Schmidt, 

R. Dahl, T. Dragt en K. May.

Guido van Genechten: Wij hadden thuis niet echt 

veel boeken. Ik herinner me een blauw sprookjesboek 

met de vier bekendste sprookjes erin. Later, toen ik 

een jaar of tien was, kwamen de Vlaamse Filmkes, een 

wekelijks, vaak spannend verhaal in tijdschriftvorm. 

En natuurlijk had ik een hoop strips die ik telkens 

opnieuw las: Suske en Wiske, Jommeke, Nero...

Corien Oranje: Bolderburen en Pippi Langkous van A. 

Lindgren, Mathilda en Sjakie en de chocoladefabriek van 

R. Dahl, de Narniaboeken van C.S. Lewis, Harry Potter 

van J.K. Rowling, De gelukvinder van E. van de Vendel, 

Een kleine kans van Marjolijn Hof, De hongerspelen van 

S. Collins en Tiffany Dop van T. Veldkamp.  

Ron Schroder en Marianne Busser: (Ron) Ik ben 

altijd een lezer geweest en als kind was ik gek op 

de boeken van De Kameleon en later van de Bob 

Evers-serie. Eigenlijk ben ik altijd wel kinderboeken 

blijven lezen: de boeken van Torak, De grijze jager, en 

natuurlijk Harry Potter!

(Marianne) De eerste boeken waar ik heel erg van 

onder de indruk was, waren  de boekjes van W.G. van 

der Hulst. Daarna kwamen Jip en Janneke en David 

ontdekt de wereld van A. Holm. Ik las dat boek toen ik 

acht was en ik was diep onder de indruk. Ik heb het 

boek onlangs nog eens gelezen. En hoewel we helaas 

regelmatig de boekenkasten moeten opschonen, zal 

dat boek beslist nooit weg mogen. 

Bas Rompa: Als kind heb ik Arendsoog, De kameleon, 

De Vijf en Dik Trom verslonden. Later, toen ik begon 

met schrijven, heb ik alle boeken van G. Kuijer met 

heel veel plezier gelezen.

Pimm van Hest: Het is bijna een open deur, maar 

ook in mijn geval: Sjakie en de Chocoladefabriek. Het is 

volgens mij het enige boek dat ik als kind én ook nog 

als volwassene heb herlezen. Wát een creativiteit en 

wat een origineel, bijzonder en leuk verhaal. 

Als ik kijk naar Nederlandse schrijvers dan is er 

allereerst Het Onzichtbare Licht van E. Hartman. Dat 

Door Rory  Ceulen en Vincent van de Vrede
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was het eerste boek dat ik in één dag uitgelezen heb. Dat verhaal 

spreekt me nog steeds mateloos aan.

Van een totaal andere orde was het prachtige Koning van Katoren 

van J. Terlouw. Ook origineel, spannend en vindingrijk.

Om het scala van verschillende genres 'rond te maken' was Meester 

van de Zwarte Molen van O. Preussler een soort Harry Potter avant 

la lettre: spannend en mysterieus.

Het feit dat wij bij de komst van onze dochter Moira maar liefst 

vier exemplaren van Over een kleine mol die wil weten wie er op 

zijn kop gepoept heeft van W. Holzwarth hebben gekregen zegt al 

genoeg. Aangezien De poep- en piesprinses de eerste vier maanden 

wel bovenaan in de lijst van populaire prentenboeken heeft mogen 

verkeren, tóch mocht ik het steeds afleggen tegen 'Díe Mol'. Dat 

geeft maar aan hoe populair het, nog stééds, is. Het blijkt sowieso 

dat poep en pies een tijdloze aantrekkingskracht hebben.

Waar Moira en haar papa's heerlijk om kunnen lachen is Prinsesje 

Annabel van A.M.G. Schmidt en ook zeker om de leuke tekeningen.

Zelf vind ik de reeks van Mejuffrouw Muis van E. van Lieshout, E. 

van Os & M. Tolman érg  leuk.

Een van mijn persoonlijke favorieten is Koning en Koning van L. de 

Haan & S. Nijland, een gedurfd, belangrijk en origineel verhaal dat 

ook nog eens bijzonder mooi is vormgegeven.

Janneke Schotveld: Als kind las ik graag de boeken van A.M.G 

Schmidt. Minoes is nog steeds mijn favoriet. De kleine kapitein, 

Ronja de Roversdochter en De Griezels heb ik ook letterlijk 

stukgelezen. Van veel van deze boeken heb ik twee exemplaren in 

mijn kast staan: de oude die ik vroeger las en mooie latere uitgaven 

die ik niet kon laten staan als volwassene.

Geert Genbrugge: Eén van mijn lievelingsboeken heette Gertjan 

en nog iets. Over een jongetje dat zijn handen niet wilde wassen. 

Met zijn vuile handen speelde hij met zijn knuffels, waarop die één 

voor één stilletjes weggingen. Mijn moeder wilde mij eerst Gertjan 

noemen. Waarschijnlijk dat ik het daarom zo mooi vond.

Daarnaast vond ik Het huisje dat verhuisde van V. Lee Burton een 

uitzonderlijk mooi boek. Als ik verhuis zou ik graag op de plek 

wonen waar het huisje staat, te midden van alle seizoenen.

Onlangs stootte ik op Simon en Saartje van M. Vanhalewijn. Ik 

herinner mij dat ik het zalig vond als mijn ouders eruit voorlazen. 

Ten slotte ben ik verzot op Puk en Muk omdat er zoveel in 

gebeurt en het ook zo grappig is. Daarenboven ben ik weg van de 

tekeningen.

Kinderboekenschrijvers
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Met welke illustrator werkt u het liefst (of zou u 

eens mee willen werken)?

Luc Descamps: Ik heb al twee keer met Harmen 

van Straaten gewerkt, Jan Bosschaert staat op mijn 

verlanglijstje.

Nico Voskamp:  Fiep Westendorp.

Marion van de Coolwijk: Meestal heb je niet zo’n 

contact met een omslagillustrator bij het proces. Maar 

nu werk ik heel intensief samen met Juliette de Wit. We 

hebben samen de serie NERD ALERT! Gemaakt, half 

tekst, half strip en moeten dit echt samen opzetten en 

doen. Het klikt enorm. We treden ook samen op, dus we 

zijn een echt team.

Guido van Genechten: Ik ben mijn eigen illustrator.

Corien Oranje: Ik werk heel graag met W. Brouwer. We 

voelen elkaar erg goed aan en hebben hetzelfde gevoel 

voor humor. Willeke heeft onder andere de prenten 

voor de Supersemboeken getekend. En ik werk ook heel 

graag samen met R. van der Schans, hij heeft al meer 

dan 15 boeken van mij van een omslag voorzien.  En 

met wie ik in de toekomst nog eens hoop samen te 

mogen werken? C. Cneut natuurlijk!

Ron Schroder en Marianne Busser: Toen we net 

begonnen met schrijven, wilden we echt dolgraag met 

D. Stam werken. Maar om allerlei redenen kwam dat 

er niet van. Gelukkig hebben we die schade inmiddels 

dubbel en dwars ingehaald. Dagmar is en blijft onze 

meest favoriete illustrator. Voor ons is er eigenlijk geen 

betere te vinden. Vooral ook omdat ze zo vaak extra 

grapjes toevoegt in haar tekeningen.

Bas Rompa: Ik zou graag nog een paar boeken willen 

maken met illustrator Willeke de Boer. Zij heeft mijn 

dichtbundel Ben ik het die ik zie' geïllustreerd en deel 

1 en 2 van Uitvinder Otto. Ik vind dat haar tekeningen 

perfect bij mijn schrijfstijl passen. Of andersom.

Pimm van Hest:  Allereerst heb ik 

persoonlijk erg fijn samen kunnen werken 

met N. Talsma, de illustratrice van mijn 

eerste prentenboek Rosita. Dat was 

een samenwerking waarin we elkaar 

bij konden sturen en het beste van ons 

samen hebben kunnen laten zien. Ik ben 

momenteel met een nieuw prentenboek 

bezig dat over honden gaat en vanuit 

deze insteek werd ik getriggerd door de 

illustraties van Noëlle Smit. Ik heb toen 

haar gevraagd of ze interesse had om 

daaraan mee te werken, maar dat liet haar 

agenda niet toe, al sprak het verhaal haar 

wel aan. Daarnaast zou ik, als ik hardop 

mag dromen, best eens samen willen 

werken met M. Tolman. Zij is betrokken 
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internationaal al hoge ogen gegooid met het prentenboek De 

Boomhut. Een aangezien Quentin Blake nog leeft zou ik hem niet 

aan een gesloten deur laten staan als hij bij me aanbelt. Tot slot 

spreekt de vormgeving van  Mama Kwijt van Chris Haughton 

me aan, al moet ik daar wel bij zeggen dat ik nog niet zelf heb 

kunnen vaststellen of het kinderen óók aanspreekt.

Janneke Schotveld: Mijn werk wordt getekend door twee 

geweldige illustratoren: A. Schaap en G. Overwater. Ik zou ze 

allebei niet willen missen, ze weten in hun tekeningen precies 

de sfeer te treffen die ik beschrijf. Dus ik hoop dat ik nooit hoef 

na te denken over met welke andere illustrator ik zou willen 

werken...

Geert Genbrugge: Ik zou dolblij zijn moest K. Verplancke ooit 

een boek van mij willen illustreren.  De tentoonstelling met zijn 

werk in HETPALEIS vorig jaar was zeer mooi.

Wat is voor u het belang van de Kinderboekenweek?

Luc Descamps: In deze tijden van vluchtige media kan 

het belang van lezen niet genoeg benadrukt worden. De 

Kinderboekenweek doet wat dat betreft goed werk!

Nico Voskamp: Kinderboeken en -schrijvers onder de aandacht 

brengen van het publiek.

Marion van de Coolwijk: Promotie van het kinderboek. 

Het is in de media toch al een ondergeschoven kindje. 

Kinderboekenauteurs en hun boeken staan nooit in het zonnetje, 

terwijl auteurs voor volwassenen regelmatig in tijdschriften en 

magazines staan of op tv zijn. Zelfs de evenementen rond de 

Kinderjury en Jonge Jury worden in drie vierkante centimeter 

verslagen in kranten. Alleen tijdens de Kinderboekenweek 

is er aandacht voor de auteurs en hun boeken. Realiseer je 

goed dat de meeste kinderboekenauteurs een baan hebben, of 

moeten leven van schoolbezoeken. In verhouding worden er 

heel weinig kinderboeken verkocht.  Als ik in een klas vraag 

wie van de kinderen zomaar een boek mag kopen op een 

doordeweekse dag, gaat er geen een vinger omhoog. Ik vind de 

Kinderboekenweek dus het laatste redmiddel om het kinderboek 

onder de aandacht te brengen.

Guido van Genechten: Het is een mooie mannier om boeken 

te promoten. En voor mij de gelegenheid om mijn lezers en 

voorlezers te ontmoeten. Vaak krijg ik dan nuttige feedback of 

leuke verhalen te horen, die mij inspireren.

Corien Oranje: Inspirerend. Fantastisch om kinderen te 

ontmoeten die je boeken gelezen hebben, vooral als ze zich 

echt op mijn bezoek hebben voorbereid en zelf allemaal vragen 

hebben. Hoe meer een leerkracht erin investeert, hoe leuker 

en waardevoller zo'n bezoek voor de kinderen zelf is. Ik heb de 

eerste zeven jaar van mijn schrijverschap in Jakarta gewoond, en 

Kinderboekenschrijvers

Bas Rompa

 ‘Eigenlijk zou het elke week 
Kinderboekenweek moeten zijn’

Pimm van Hest



in
te

rv
ie

w
in

te
rv

ie
w

in
te

rv
ie

w
in

te
rv

ie
w

ik kwam dus alleen via de mail en mijn site met lezers in 

contact. Ik ben nu een jaar in Nederland, en ik vind het 

een waardevolle toevoeging aan mijn beroep, ook al kost 

het tijd en energie.

Ron Schroder en Marianne Busser: De 

Kinderboekenweek is gewoon heel gezellig. Je 

ontmoet veel aardige ouders en kinderen, en ook 

vaak boekhandelaren en bibliotheken die je nog niet 

kent. Via onze website krijgen we ontzettend veel 

leuke reacties op onze boeken. We hebben inmiddels 

zestig multomappen vol met mail-reacties. Daar zijn 

we ontzettend blij mee, maar om die reacties ‘live’ te 

horen en de gezichten erbij te zien, is nóg leuker. De 

Kinderboekenweek is best een vermoeiende periode 

voor schrijvers, maar je wordt er toch vrolijk van!’

Bas Rompa: Het belang van de Kinderboekenweek is 

natuurlijk dat kinderboeken een week

extra in de belangstelling staan. Maar eigenlijk zou het 

elke week Kinderboekenweek moeten zijn.  

Pimm van Hest: Het belang van de Kinderboekenweek 

is dat er blijvend aandacht is voor kinderboeken. Boeken 

zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van 

kinderen, onder andere op taalvlak en op het vlak van 

de ontwikkeling van de creativiteit en de verbeelding. 

Maar boeken doen nog veel meer. Het biedt kinderen 

de mogelijkheid om zich in een eigen wereld terug te 

trekken, om een eigen wereld te creëren. 

Het is een feit dat de hedendaagse kinderen langzaam 

ontlezen en daarom is de Kinderboekenweek natuurlijk 

ontzettend belangrijk. Het laat  zien wat er allemaal 

mogelijk is mét en rondom boeken! En door het de 

jaarlijks wisselende thematiek blijft het fris en krijgt het 

ook gerichte aandacht. Kortom: érg érg belangrijk!

Janneke Schotveld: Vroeger mocht ik zelf in de 

Kinderboekenweek altijd een boek gaan kopen, dat was 

een feestelijk en haast plechtig moment waar ik goede 

herinneringen aan heb. Nu nog verheug ik me ieder jaar 

op de Kinderboekenweek en mogen mijn twee kinderen 

en ik een boek uitkiezen. 

Voor mij als schrijver is de Kinderboekenweek heel 

belangrijk, het is een periode waarin ik meer dan anders 

langs scholen, boekhandels en bibliotheken ga. In korte 

tijd ontmoet ik dan veel lezers in het wild en dat is 

altijd leuk. Ook vind ik het steeds weer opvallend om 

te merken dat kinderen het zo interessant vinden om 

te horen over het schrijversvak. Niet zelden gaan er 

allemaal kleine schrijvertjes in de dop weer naar huis, 

ook al zeg ik er heel duidelijk bij dat je er helemaal niet 

rijk van wordt...

Geert Genbrugge: Kinderen en ouders worden langs 

allerlei kanten geprikkeld om boeken te lezen. In de 

Kinderboekweek staat vooral leesplezier bovenaan. 

Elk mooi boek dat je leest of voorgelezen krijgt, blijkt 

achteraf altijd een intens moment.

Stel dat u in de gelegenheid zou worden gesteld 

om een oud kinderboek te herschrijven voor de 

moderne jeugd. Welk boek zou u dan kiezen?

Luc Descamps: Ivanhoe

Nico Voskamp: Huckleberry Finn

Marion van de Coolwijk: Haha, op zich doe ik dat al 

een beetje. Ik zet de 52-jarige serie De Olijke Tweeling 

voort. Op mijn manier. De oorspronkelijke auteur is 

overleden en ik zet de serie voort. En het leuke is dat 

dit dus een moderne versie is zonder dat het afbreuk 
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doet aan de authenticiteit van de serie. Kinderen 

hebben het niet eens door! Een groter compliment 

kun je niet krijgen. Het is een groot succes: 52 

jaar lang Olijke Tweeling en nog steeds een enorm 

succes! Ook dit gaat geruisloos wat media betreft, 

terwijl het een unicum is in kinderboekenland: 

zoveel verkochte exemplaren van deze serie en 

fans over drie generaties. 

Guido van Genechten: Hans en Grietje lijkt 

me wel wat, ik was er destijds erg van onder de 

indruk.

Corien Oranje: Vadertje Langbeen - of nee, dat 

is niet nodig, dat is nog steeds goed. Oké, dan 

een van de boeken van An Rutgers van der Loef, 

Donald, een boek dat vroeger veel indruk op me 

gemaakt heeft.

Ron Schroder en Marianne Busser: Eerlijk gezegd hebben 

we totaal niet de behoefte om oude kinderboeken te gaan 

herschrijven. We schrijven eigenlijk liever gewoon zelf. Het 

is natuurlijk iets anders als het bijvoorbeeld gaat om het 

hervertellen van sprookjes of bijbelverhalen. Dat hebben we wel 

gedaan, al bleek dat vaak veel moeilijker dan we vooraf hadden 

gedacht. Vooral met de bijbelverhalen was het knap lastig. Je 

gunt een kind graag een happy end. 

Bas Rompa: Ik zou het heel leuk vinden om het klassieke 

kinderboek Pinokkio van C. Collodi te herschrijven voor de 

moderne jeugd. Ik heb een exemplaar uit 1927 in mijn bezit met 

op alle pagina’s prachtige illustraties van Attilio Mussino.

Pimm van Hest: Nou, dat is geen makkelijke vraag. De boeken 

die ik minder goed vond ben ik klaarblijkelijk vergeten en aan 

de boeken die indruk hebben gemaakt zou ik me niet eens 

durven branden. Wat ik wel heb gedaan is dat ik Rosita heb 

geschreven: een prentenboek over adoptie waar specifiek een 

kleutermeisje centraal staat. Bijna alle andere prentenboeken 

over adoptie gebruiken de dierenwereld en ik wilde juist een 

kind centraal stellen omdat die rond de kleuterleeftijd ook met 

de eerste vragen komen en zich volgens mij ook makkelijker 

kunnen identificeren met een écht kind.

Ten aanzien van De Poep- en Piesprinses heb ik géén eigentijdse 

variant op 'De Mol' willen schrijven, maar wél een boek dat 

uitvoerig gaat over de vieze-woordjesfase bij kleine kinderen en 

hoe daarmee om te gaan. En ook om de gêne een beetje weg te 

halen rondom scheten en boertjes laten. Het hoort gewoon bij 

het leven en wat is er nu lekkerder dan daar samen héérlijk om 

te kunnen lachen? Lekker samen met je kind het voorgestelde 

scheldkwartiertje oefenen.

Om terug te komen op de initiële vraag, dan denk ik dat ik 

Koning van Katoren weer onder de aandacht willen brengen, 

gewoon omdat het een leuk boek is. En Meester van de Zwarte 

Molen zou ik misschien iets meer 'spice' geven. Ik zou denken 

dat dat boek in deze tijd wat meer pit zou kunnen gebruiken. 

Iets meer spanning. Bij het onlangs herlezen van dat boek viel 

me dat vooral op. Toch heeft dit boek de tand des tijds aardig 

weten te doorstaan door na veertig jaar nog steeds leverbaar te 

zijn. Dus wat is wijsheid? 

Janneke Schotveld: In mijn boekenkast staat een heel oud 

boek, het heet Torren en zoo, geschreven door Olwen Bowen. 

Mijn vader kreeg het in 1944 als achtjarige cadeau, het was 

zijn eerste eigen boek. Het gaat over een insectenwereld die 

een beetje doet denken aan Eric of het klein insectenboek. Heel 

fantasievol en grappig voor die tijd. Dat zou ik wel willen 

herschrijven!

Geert Genbrugge: Dit is een aartsmoeilijke vraag. Daar ga ik 

heel de Kinderboekenweek eens over nadenken. In de eerste 

plaats schrijf ik het liefst een nieuw boek.

Kinderboekenschrijvers
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