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Waarom ik boeken ging schrijven 

Ik had jaren gewerkt als journalist. Ik werkte voor kranten en radio. Mijn droom was om een 

boek te schrijven. Daarin kun je zoveel meer vertellen dan in een krantenverhaal. Zo’n 

verhaal ligt al snel bij het oud papier, een boek leeft zelfs door na je dood. 

 

Waarom voor kinderen 

Ik had jarenlang geschreven voor volwassenen. Ook over mijn reizen in oorlogsgebieden. Ik 

wilde wel eens schrijven voor kinderen, vooral over avonturen. De verhalen zijn vaak echt 

gebeurd. Ik wil kinderen een spannend verhaal geven waar je ook nog veel van opsteekt.  

   

Onderwerp 

Het belangrijkste onderwerp in mijn boeken is vrijheid, of beter gezegd onvrijheid. De 

verhalen spelen zich af in landen waar mensen worden onderdrukt. Ze zijn vaak arm. Maar 

oh wee als ze klagen of demonstreren. Dan grijpen de machthebbers in. Zij willen geen 

protest. Ze willen machtig blijven en hun eigen voorrechten en rijkdommen houden. Ze 

sturen desnoods het leger of de politie op de boze bevolking af. 

 

Waarom dit onderwerp 

De mensen die worden onderdrukt zijn bang. Ze mogen hun mond niet open doen. Ze hopen 

dat anderen dat wél durven, bijvoorbeeld buitenlandse journalisten die in hun land 

rondreizen. Deze journalisten zien wat er gebeurt en kunnen erover schrijven. Dat heb ik 

vroeger zelf ook gedaan. Het is belangrijk dat over dit onrecht wordt geschreven. De wereld 

moet weten wat er gebeurt. Ook kinderen. Misschien kan de wereld in actie komen tegen 

machthebbers die hun eigen bevolking onderdrukken. 

 

Een gebeurtenis die indruk maakte 

Wat ik nooit zal vergeten is de ontmoeting met een moeder in Guatemala. Haar dochter zou 

hebben geprotesteerd tegen de onderdrukkers die toen in de regering zaten. Ze was 

doodgeschoten. Samen met haar vriend. De moeder liet me een jasje zien dat haar dochter 

tijdens de moord had gedragen. Het zat vol kogelgaten. Ze bewaarde het jasje als een 

relikwie, als een dierbare herinnering. Op deze ontmoeting is mijn derde boek  Stille 

Getuigen gebaseerd.  

Wat ook diepe indruk maakte waren de cellen van de geheime dienst in Oeganda. Daar liet 

de toenmalige dictator Idi Amin zijn tegenstanders vermoorden. Met hun nagels krasten ze 

kreten van wanhoop in de muren. De gebeurtenissen van deze reis zijn beschreven in mijn 

tweede boek Spoorloos Verdwenen. 

 

Een leuk verhaal 

In de ruige binnenlanden van Australië at ik dikke witte wormen met Aboriginals, de 

oorspronkelijke inwoners. Ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou doen. Maar we hadden niks 
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anders te eten en de wormen waren rijk aan voedingsstoffen. De wormen werden aan 

stokken geprikt en boven een vuur gehouden. Gebakken waren ze niet eens onsmakelijk. 

We waren er trouwens op kamelenjacht. Ja, je leest het goed. We zaten achter kamelen aan. 

Die horen niet thuis in Australië. Ze zijn er naartoe gebracht toen in het verre verleden een 

spoorlijn dwars door het land werd aangelegd. De kamelen sjokten de zware materialen 

door de droge binnenlanden. Toen de spoorlijn was aangelegd hebben ze de kamelen 

vrijgelaten. De beesten hebben zich voortgeplant. Er kwamen steeds meer. Nu zijn er in 

Australië zulke mooie kamelen dat ze worden gevangen om het kamelenras elders in de 

wereld te verbeteren. 

 

Mijn boeken 

Vogelvrije Vrienden, Spoorloos Verdwenen, Stille Getuigen, Gedwongen Verzet, Rafels van 

Rio. Deze 5 jeugdromans zijn verschenen bij uitgeverij Lemniscaat 

 

Het mooiste boek 

Dat is moeilijk te zeggen. Het is als met mijn beide dochters: ze zijn heel verschillend maar ik 

hou van allebei even veel.  

 

Schrijven 

Schrijven is mooi maar moeilijk. Het is eenzaam werk. Een gevecht tegen de twijfel. Schrijven 

is schrappen. En het kost tijd. Maar als het boek klaar is voel je geluk als bij de geboorte van 

een kind. 

 

Mijn motto 

Oordeel nooit te snel, de waarheid kan anders zijn. Wat ik ermee bedoel is dit: mensen 

hebben de neiging om iets of iemand snel te veroordelen terwijl ze niet eens weten wat er 

aan de hand is. Ze doen anderen onrecht aan. 

Op mijn website heb ik een heel andere lijfspreuk: moeilijke dingen makkelijk vertellen. Dat 

is wat ik probeer als schrijver en journalist. 

Ook dit motto is mij dierbaar: leef elke dag! Ik heb goede vrienden verloren en ben 

geschrokken van ernstige ziektes in mijn directe omgeving. Daardoor wil ik leven en geen 

dag verloren laten gaan. Ik wil dromen koesteren, idealen hebben en avonturen beleven. Ik 

wil later kunnen omkijken en zeggen: ik heb geleefd!  

 

Privé 

Ik ben getrouwd met Hilda en ben vader van twee dochters: Vera en Anouk. 

 

Mijn leven in zevenmijlslaarzen: 

Ik ben geboren in 1950. Als kind wilde ik ontdekkingsreiziger worden maar het werd de 

journalistiek. Ik leerde het vak in mijn geboortestreek bij de Winschoter Courant. Daarna 
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reisde ik jarenlang als freelancer door de wereld, vaak langs brandhaarden, en maakte 

reportages voor kranten, weekbladen en radio. In 1980 begon ik bij de NOS, eerst als 

eindredacteur van het populaire radioprogramma Met het Oog op Morgen, daarna als 

presentator bij het NOS Journaal. In die periode publiceerde ik enkele jeugdromans bij 

uitgeverij Lemniscaat. 

In 2005 startte ik mijn eigen onderneming. Ik film voor organisaties, presenteer congressen, 

houd inspiratielezingen en realiseer met creatieve vrienden bijzondere, multimediale 

projecten.  Op 14 mei 2014 is bij uitgeverij Lemniscaat mijn 5e roman verschenen: Rafels van 

Rio.  

Ik heb 25 marathons gelopen (een afstand van 42 km 195 m) op veel plaatsen in de wereld. 

In 2015 liep ik met dochter Vera de Nijmeegse Vierdaagse, een wandeling met een bijzonder 

verhaal, gefilmd door de KRO. Naast mijn werk ben ik adviseur van het Nationaal Comité 

Veteranendag en ambassadeur voor NSGK, de Ned. Stichting voor het Gehandicapte Kind. 


