
essay jeugdboekenmaand

‘Je identificeert je met 
beginnende mensen, 

dus je wordt niet blasé’
Het thema van deze 50ste Jeugdboekenmaand is ‘nabijheid’. 
Maar hoe houden jeugdschrijvers voeling met jonge lezers?

Vanessa Joosen

mandië wekte in de veertienjarige Sax 
een fascinatie op met de Tweede We-
reldoorlog, die leidde tot haar eerste 
historische roman, Mist over het strand. 
Daarbij kon ze wel putten uit ervarin-
gen die niet gebonden zijn aan een pe-
riode, zoals een hechte vriendschap. 
Gedurende een aantal jaren liet Sax 
haar hoofdpersonages meegroeien met 
zichzelf zodat ze over leeftijdsgenoten 
kon schrijven, ook al leefden die in een 
andere tijd.

DE DINOSAURUS EN 
DE EKSIPIET
Er zijn auteurs bekend die zich pas ‘be-
keerden’ tot de jeugdliteratuur toen ze 
zelf kinderen kregen of met kinderen 
in hun omgeving bevriend werden. A.A. 
Milne gaf zijn zoon Christopher Robin 
een hoofdrol in zijn verhalen over Win-
nie de Poeh, Lewis Carroll raakte voor 
Alice in Wonderland geïnspireerd door 
de dochter van vrienden, en Guus Kuij-
er schreef zijn eerste verhalen over Ma-
delief voor de dochter van een alleen-
staande moeder die hij kende. Ook de 
Britse Anne Fine begon als jonge moe-
der te schrijven, maar dat had weinig 
met het kind zelf te maken; ze had haar 
baan opgegeven en verveelde zich thuis 
met de baby. Later leverden haar doch-
ters geregeld input. In het verfilmde 
Madame Doubtfire ging ze in op de ge-
voelens van kinderen bij een echtschei-
ding. De puberteit van haar dochters 
was de aanleiding voor The book of the 
Banshee, en The chicken gave it to me is 
een neerslag van de strijd tussen haar 

vleesminnende partner en haar doch-
ter, die vegetariër werd.

Toen Ed Franck in de jaren tachtig
een oproep van uitgeverij Clavis las 
voor nieuwe kinderboeken, voelde hij 
zich aangesproken en gesterkt door het 
feit dat hij een kind in het vierde leer-
jaar had. ‘Die leeftijd ken ik tenminste’, 
dacht hij. ‘Ik weet wat ze aankunnen 
qua taal en humor.’ Toch liet hij zich 
zelden direct door zijn kinderen beïn-
vloeden. Uitzondering is ‘De eksipiet’, 
een hoofdstuk uit Met de kont tegen de 
krib, dat Franck schreef nadat zijn 
dochter en haar vriendinnen in het 
park een potloodventer hadden gezien 
en giechelend thuiskwamen. Joke van 
Leeuwen schreef al lang jeugdboeken 
voor ze moeder werd. Toen haar zoon 
klein was, observeerde ze hem graag, 
en soms voedde dat ook haar schrijver-
schap. Een gedicht citeert haar zoon 
letterlijk:

Mamma, zegt
hij op een morgen, als
dinosaurussen nooit meer
bestaan, kan dat dan ooit
met beren en met mensen
ook zo gaan en waar
heb jij mijn kleren klaargelegd?
Als ouder ben je bovendien alert 

voor situaties waarin kinderen zouden 
kunnen verzeilen, ondervond Hilde 
Vandermeeren. Toen ze een verjaar-
dagsfeestje voor haar kind organiseer-
de, stelde ze zich voor dat er niemand 
zou opdagen. Dat scenario werd geen 
werkelijkheid, maar Vandermeeren ver-
werkte het in het prentenboek Van een 
kind dat tikkertje speelt met de wind.

Op Anne Fine na benadrukten alle
auteurs die ik sprak dat ze eerder zel-
den door kinderen uit hun omgeving 
geïnspireerd werden. Bovendien zette 
geen van hen kinderen in als testpu-
bliek, zelfs niet als er thuis of in de klas 
een paar exemplaren voorhanden wa-
ren. ‘Als ik een groep kinderen om hun 
mening vraag, dan krijg ik waarschijn-
lijk vijftig verschillende reacties’, zegt 
David Almond. Het lijkt hem eng om 
daarop te moeten afgaan. ‘Ik vertrouw 
op mezelf,’ beaamt Moeyaert, ‘op de 
stem die ik in mijn hoofd heb.’

DE KNOP IN JE HOOFD
Die innerlijke stem blijkt voor veel 
jeugdauteurs een belangrijk kompas. 
Voor Almond ontwikkelt ze zich op een 
intuïtieve manier, samen met zijn jon-
ge personages: ‘Schrijven is een ontdek-
kingstocht. Eens je een personage ge-
vonden hebt en zijn stem in jezelf weer-
klinkt, is het redelijk makkelijk om in 
het hoofd te kruipen van een tienjarige 
jongetje. Toen ik Mijn naam is Mina 
schreef, voelde ik me als Mina, ik was 
Mina.’ Moeyaert beschrijft een knop in 
zijn hoofd die hij moet omdraaien om 
zijn volwassen stem uit te schakelen en 
een jong personage tot leven te wek-
ken: ‘Dan delete je een soort taal, of een
bepaald register. Er zijn woorden die 
verdwijnen, en er zijn woorden die in 
de plaats komen.’ Dat merkt hij het 
sterkst bij boeken voor beginnende le-
zers: ‘Dan ben je niet alleen schrijver, 
maar ook een eerste lezer, die het ver-
haal aan het lezen is dat je aan het 
schrijven bent.’

Hoe komt die innerlijke stem tot 
stand? Voor veel auteurs blijft hun ei-
gen jeugd een inspiratiebron. Soms le-
veren die herinneringen concrete ver-
haalstof op. Zo is Broere van Moeyaert 
gebaseerd op zijn ervaringen als jong-
ste van zeven broers, en gaat Counting 
the stars van Almond over de dood van 
zijn kleine zusje en zijn vader. Door 
zich tot een jong publiek te richten kon 
Almond een belangrijke stap zetten in 
de verwerking van dat verdriet, en de 
ervaring inspireerde hem om meer 
voor kinderen te schrijven. Ook Anna 
Woltz kon zich voor haar eerste boeken 
baseren op haar herinneringen. In Alles 
kookt over, een boek over vier kinderen 
die een eigen restaurant beginnen. 
Vroeg of laat is de voorraad aan concre-
te anekdotes echter uitgeput, zegt 
Woltz. Dat gat vult ze deels op met re-
search over mogelijke interesses die 
haar personages kunnen hebben.

Hilde Vandermeeren kan bij het 
schrijven van jeugdboeken een beroep 
doen op haar opleiding psychologie, 
waarbij ze zich specialiseerde in de cog-
nitieve ontwikkeling van kinderen. Dat 
gaf haar inzicht in typische angsten en 

Jan Terlouw zorgde begin dit
jaar voor ophef omdat hij
stopt met kinderboeken
schrijven. ‘Ik ken de kinderen
van nu niet meer’, verkondig-
de de 89-jarige auteur. De uit-

spraak leidde in deze krant tot protest 
van Filip Rogiers, die het een ‘waan-
idee’ vindt dat je ‘dat hedendaagse ge-
neuzel nodig hebt om nieuwe, jonge le-
zers te bekoren’. Toch is Terlouw niet 
de enige auteur op leeftijd die moeite 
heeft om voor jonge mensen te schrij-
ven. Het roept de vraag op hoe andere 
schrijvers van jeugdliteratuur de brug 
slaan naar hun lezers. Hoe weten ze wat 
kinderen en jongeren boeit, en stem-
men ze hun boeken daar ook effectief 
op af? Welke rol spelen kinderen en 
kindertijd in hun schrijverschap?

JONG GELEERD, 
OUD GEDAAN?
Voor een onderzoek naar leeftijd in lite-
ratuur interviewde ik een tiental jeugd-
boekenschrijvers die in de loop van 
hun carrière verschillende leeftijdsfa-
sen doorliepen. Sommige van hen rol-
den al vroeg in het vak en konden daar-
bij een beroep doen op hun intieme 
kennis van de leeftijdsgroep waarvoor 
ze schreven. Bart Moeyaert, Aline Sax 
en Anna Woltz debuteerden in hun tie-
nerjaren. Moeyaerts Duet met valse no-
ten ontstond uit een dagboek dat hij 
aan een verzonnen vriendin richtte. Hij 
verwerkte er ervaringen in uit zijn 
schooltijd en het toneelgezelschap 
waar hij mee optrad. In een vroeg inter-
view weerlegde hij kritiek op kinder-
achtig gedrag van de personages door 
te verwijzen naar zijn eigen kennis van 
de middelbare school. Jonge auteurs 
worden graag opgevoerd als ervarings-
deskundigen in de jeugd: zij weten wat 
het is om tiener te zijn. Woltz schreef 
als vijftienjarige een wekelijkse column 
voor De Volkskrant, waarin ze – onder 
een pseudoniem – verslag uitbracht van 
het leven op school, van het geroddel 
over leerkrachten tot de aanbidding 
van Leonardo DiCaprio. Toch nemen 
niet alle jonge auteurs hun eigen leven 
als uitgangspunt. Een reis naar Nor-

‘Je hoort vaak van 
moeders dat ze behoefte 
hebben aan tijd voor 
zichzelf. Snap ik, maar 
voor een kind is het 
verschrikkelijk dat zijn 
moeder zich niet zichzelf
voelt als hij erbij is’
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kwam gelukkig na een tijdje weer terug.
Ed Franck gebruikt de metafoor van

verschillende leeftijdslagen die mensen 
opbouwen als ze ouder worden, met 
daartussen laagjes beton. Bij de meeste 
mensen is de toegang tot hun vroege le-
venservaringen beperkt tot een paar 
anekdotes die ze nog weten, maar ‘bij 
een jeugdschrijver ligt dat anders’, al-
dus Franck. ‘Die kan in zichzelf afda-
len, in die betonlagen zijn openingen.’ 
Het gaat daarbij niet om concrete ge-
beurtenissen, maar om ‘het gevoels- en 
gedachteleven’ van jonge mensen. Om 
die reden vindt hij het niet nodig om 
direct contact te houden met kinderen: 
‘Gevoelsmatig blijven het dezelfde kin-
deren als ik in mijn tijd was. Daar is 
weinig aan veranderd.’ Dat ondervindt 
ook Woltz, die nog weet ‘hoe het voelt 
om een puber te zijn, om een tienjarige 
te zijn. Dat gevoel kan nooit opraken en 
dat kan ik in elke fictieve situatie inzet-
ten.’

HOUDBAARHEIDSDATUM
Toch merken sommige oudere auteurs 
– net als Jan Terlouw – dat hun affini-
teit met de kindertijd op een bepaald 
moment haar houdbaarheidsdatum 
heeft bereikt. Vooral auteurs van realis-
tische romans worstelen met de veran-
derende wereld waarin hun lezers op-
groeien. Aidan Chambers, die met Je 
moet dansen op mijn graf wereldfaam 
oogstte, beschouwt de sociale media 
als spelbreker. Daarmee wilde hij zich 
niet inlaten, en dus stopte hij met het 
schrijven van adolescentenromans. Ed 
Franck ziet tussen de hypes van fantasy 
en thrillers nog maar weinig ruimte 
voor literaire adolescentenromans, en 
kan zich moeilijk motiveren om veel 
tijd te investeren in boeken die nauwe-
lijks door jongeren gelezen worden. 
Daardoor verlegde hij zijn focus naar 
jongere kinderen en bewerkingen. Jac-
queline Wilson vindt naar eigen zeggen 
nog moeilijk aansluiting bij de moder-
ne wereld, maar lost dat op door histo-
rische romans te schrijven.

Er zijn ook auteurs bij wie de zin om
voor kinderen te schrijven blijft. Al-
mond zoekt in het moderne leven naar 
universele kenmerken. Zijn laatste 
boek, De nieuwe jongen, gaat over artifi-
ciële intelligentie, maar ook over op-
groeien en wat het betekent om mens 
te zijn: ‘Ik word gedreven door de zoek-
tocht naar wat een man van mijn leef-
tijd gemeen heeft met een tienjarig 
kind van vijfduizend jaar geleden en 
een tienjarig kind binnen honderd 
jaar.’ Ook Joke van Leeuwen vindt inspi-
ratie in nieuwe technologie. Zij leerde 
bijvoorbeeld met de computer werken 
voor haar illustraties – handig als je 
zicht achteruit gaat. Ze blijft zich verder 
verwant voelen aan kinderen: ‘Dat is 
het rare, je wordt ouder en je wordt 
rimpeliger, maar dat is niet zo in je 
hoofd. Dat kan gewoon blijven huppe-
len.’
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de ontwikkeling van fantasie en com-
municatievaardigheden bij kinderen. 
Ook zij doet af en toe research naar spe-
cifieke ervaringen, zoals een kind dat 
niet tegen licht kan. Toch relativeert 
Vandermeeren het belang van die we-
tenschappelijke achtergrond. Je hoeft 
geen psycholoog te zijn om goede kin-
derboeken te schrijven: de kerneigen-
schap die een goede jeugdauteur nodig 
heeft is inlevingsvermogen. Zo werd 
haar interesse gewekt door een nieuws-
bericht over voetballertjes die zo onder 
druk gezet werden om te scoren dat ze 
voor elke goal een hamburger kregen. 
Ze beeldde zich in wat dat betekent 
voor een kind en zette haar verontwaar-
diging om in het boek De twaalfde man.

Ook Woltz denkt bij nieuwsfeiten of
gesprekken in haar vriendenkring vaak 
spontaan na over de beleving van kin-
deren. ‘Bepaalde dingen die volwasse-
nen zeggen hoor ik door de oren van 
een kind’, legt ze uit. ‘Gips is ontstaan 
doordat ik in allerlei interviews met 
vrouwen las dat hun kinderen zoveel 
beslag op hen leggen en dat ze een ont-
zettende behoefte hebben aan tijd voor 
zichzelf. Ik snap dat perfect, maar tege-
lijkertijd hoor ik zo’n uitspraak ook 
door de oren van een kind. Dan is het 
een verschrikkelijke uitspraak eigen-
lijk, dat jouw moeder zich niet zichzelf 

voelt als jij er bij bent en dat jij weg 
moet zodat je moeder weer echt zich-
zelf kan zijn.’

GEVOELSHERINNERINGEN
Empathie met kinderen kan gevoed 
worden door herinneringen. Vaak gaat 
het niet om concrete gebeurtenissen, 
maar weten jeugdschrijvers nog bijzon-
der goed hoe het voelde om een kind of 
adolescent te zijn. Joke van Leeuwen 
noemt het ‘gevoelsherinneringen’: 
‘Soms praten mensen over kinderen als 
een soort doelgroep ver weg. Dan denk 
ik: herinner je je niks meer? Herinner 
je je niet hoe het voelde toen je op een 
plein stond met allemaal volwassenen 
om je heen en geen adem meer kon ha-
len? Of hoe je je vernederd kon voelen 
zonder dat die volwassenen het door 
hadden?’ Niet dat het allemaal kom-
mer en kwel moet zijn met die kinder-
tijd. Van Leeuwen vertelt dat zij een ze-
kere speelsheid nodig heeft om voor 
kinderen te kunnen schrijven: ‘Er moet 
iets van die basale springerigheid blij-
ven, een frisheid in je gedachten. Dat is 
ook het mooie: je identificeert je met 
beginnende mensen, dus je wordt niet 
blasé.’ Door persoonlijke omstandighe-
den raakte ze dat gevoel wel eens kwijt 
en ging ze meer voor volwassenen 
schrijven, maar de springerigheid 
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‘Soms praten mensen 
over kinderen als een 
doelgroep ver weg. Dan 
denk ik: herinner je je 
niks meer? Herinner je 
je niet hoe het voelde 
toen je op een plein 
stond met allemaal 
volwassenen om je heen 
en geen adem meer kon 
halen?’
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