
Opa Frans schrijft enthousiast kinderboeken
 
'Niet al te lange zinnen'
 

Frans van der Meer en illustratrice
Andrea van Dinten (midden) knutselden
natuurlijk mee bij de presentatie van
Van der Meers kinderboek 'De Fluf en
het Wortelmysterie'.
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DE LIER
Veel ouderen gaan, eenmaal met
pensioen, bridgen of golfen.
Wateringer Frans van der Meer
ging kinderboeken schrijven.
Gisteren was de presentatie van
zijn tweede boek 'De Fluf en het
Wortelmysterie'.

RIEN VAN DEN ANKER

Kinderboeken schrijven, als 71-
jarige? ,,Een boek schrijven voor
kinderen is heerlijk om te doen,"
vindt Frans van der Meer, die
gisteren zijn tweede kinderboek uit
eigen hand presenteerde. ,,Ik heb
tijdens mijn leven heel veel
verhalen uit mijn hoofd verteld, aan
mijn kinderen en kleinkinderen.
Maar pas toen ik stopte met
werken, kwam de tijd om ze
allemaal op te schrijven. En in mijn
hoofd zitten nog zoveel verhalen. Ik
kan nog jaren vooruit!"

Volgens de Wateringer op -
respectabele - leeftijd is het niet zo
moeilijk om jonge lezers in de
leeftijd van 5 tot 12 jaar te bereiken.
Grappend: ,,Dat lukt best. Mannen
blijven immers altijd kinderen,
zeggen ze toch?" Dan ernstig: ,,Je
inleven in de kinderwereld is als
vader en als opa niet zo moeilijk,
dat leer je vaak spelenderwijs.
Natuurlijk, je moet niet al te lange
zinnen maken, het verhaal moet
niet te ingewikkeld zijn. Maar

kinderen begrijpen soms meer dan
wij volwassenen denken."

Testpanel

Altijd worden zijn verhalen
nagelezen en eventueel
gecorrigeerd door zijn vrouw
Hannie, die onderwijzeres is
geweest. Daarnaast is er een
testpanel van een voorleesmoeder
en twee kinderen; ook zijn
kleinkinderen kapittelen opa indien
nodig. ,,Van hun commentaren leer
ik. En ik doe daar ook echt wat
mee. Zo kreeg ik kritiek dat een
hoofdstuk te lang was. Dat kon niet
in één keer worden voorgelezen,
omdat de kinderen naar bed
moesten. Zoiets gebeurt me niet
meer."

Al in 2012 verscheen zijn eerste
boek, Wouter van 't Woudt, dat zich
in het gelijknamige kerkdorp
afspeelt. De belangrijkste rol in dit
boek is weggelegd voor muis
Wouter, die in een dakgoot woont.

Frans' tweede boek heeft de duinen
als achtergrond, maar opnieuw is
het hoofdpersonage een dier. In dit
geval is dat De Fluf, een wit,
langharig konijn dat grappige en
wonderlijke dingen meemaakt. Het
verhaal begint als Fluf met zijn hok
van een vrachtwagen afvalt en in
het Konijnendal terechtkomt. Daar
beleeft hij, met zijn nieuwe
konijnenvriendjes en Boer-Piet,
doldwaze avonturen.

,,In dit boek heb ik sommige
alinea's cursief laten opnemen,
omdat ik dan eventjes uit de
verhaallijn stap en met die zinnen
de lezertjes rechtstreeks toespreek.
Omdat ik hen ergens op wil
attenderen of hen iets leerzaams
mee wil geven".

Voor het eerst heeft hij
samengewerkt met een illustratrice.
De Poeldijkse Andrea van Dinten
mocht in volledige vrijheid 'zijn'
konijn en andere dieren in het boek

een gezicht geven.

,,We zijn elkaar bij toeval
tegengekomen," vertelt de
Wateringse auteur. ,,Ik was in een
boekhandel en vroeg de
eigenaresse of zij misschien een
illustrator kende. Waarna ik te
horen kreeg: 'Die staat achter je'.
Het klikte gelijk."

De boekwinkeleigenaresse legde
hiermee een vruchtbare link tussen
twee enthousiaste creatievelingen.
Voorlopig doet Andrea het
illustreren erbij. Ze heeft een
opleiding schilderen en tekenen
gevolgd, maar verdient haar geld in
een fotowinkel. Natuurlijk droomt zij
ervan om fulltime aan de slag te
gaan met illustreren.

Ratten

Tijdens de boekpresentatie bij
'Boekies & Bakkies' in De Lier
meldde Frans nog dat zijn derde
boek vrijwel klaar is. Dat gaat
Ratjetoe heten en gaat over: ratten.
Lachend: ,,Het bevalt me wel om
dieren als hoofdrolspelers te
gebruiken, die kun je gekke dingen
laten doen."

De Fluf en het Wortelmysterie is
voor 15,95 euro te koop in de
Westlandse boekhandels.
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