
Deze	  keer	  gaan	  we	  kennismaken	  met	  Angelique	  Bos,	  de	  bedenker	  en	  schrijver	  van	  AVI	  
boekjes	  over	  Bijbelverhalen	  voor	  jonge	  kinderen,	  uitgegeven	  bij	  uitgeverij	  Ark	  Media.	  
Angelique	  is	  moeder	  van	  vier	  kinderen,	  juf	  op	  een	  basisschool	  en	  kinderwerker.	  	  
	  

Interview	  met	  Angelique	  Bos	  

Angelique,	  kun	  je	  vertellen	  hoe	  je	  op	  het	  idee	  
gekomen	  bent	  om	  boekjes	  van	  dit	  concept	  -‐	  
Bijbelverhalen	  voor	  aanvankelijk	  lezen	  -‐	  te	  schrijven?	  	  
	  
Een	  aantal	  jaren	  geleden	  heb	  ik	  de	  cursus	  ‘Kinder-‐	  
en	  jeugdverhalen	  schrijven’	  gevolgd	  bij	  het	  NTI.	  
Diegene	  die	  mijn	  werk	  nakeek	  was	  enthousiast	  en	  
stimuleerde	  me	  om	  na	  de	  cursus	  verder	  te	  gaan	  
met	  schrijven.	  Maar	  wat	  ga	  je	  dan	  schrijven??	  
Ik	  ben	  al	  meer	  dan	  25	  jaar	  betrokken	  bij	  het	  
kinderwerk	  en	  met	  Kerst	  wordt	  er	  aan	  de	  kinderen	  
altijd	  een	  boek	  cadeau	  gegeven.	  Voor	  de	  beginnende	  lezer	  was	  er	  echter	  in	  al	  die	  jaren	  
geen	  boek	  te	  vinden	  met	  een	  Bijbelse	  boodschap	  die	  zei	  zelf	  konden	  lezen.	  Wel	  verhalen	  
om	  voor	  te	  lezen	  natuurlijk	  of	  	  boeken	  met	  een	  goede	  moraal…	  	  
Regelmatig	  kregen	  we	  dan	  ook	  van	  ouders	  te	  horen	  dat	  ze	  het	  leuk	  vonden	  dat	  de	  
kinderen	  een	  boek	  kregen,	  maar	  zij	  het	  jammer	  vonden	  dat	  dit	  een	  seculier	  boek	  was…	  
Tja,	  toen	  heb	  ik	  toch	  nog	  eens	  uitgebreid	  research	  gedaan	  op	  de	  christelijke	  
boekenmarkt,	  maar	  het	  was	  er	  echt	  niet.	  	  
	  
De	  uitgever	  en	  ik	  vroegen	  ons	  af	  of	  de	  markt	  niet	  te	  klein	  zou	  zijn	  om	  dit	  project	  te	  doen	  
slagen,	  omdat	  de	  boeken	  zijn	  geschreven	  voor	  een	  kleine	  doelgroep:	  de	  beginnende	  lezer	  
(groep	  3)	  in	  kerkelijk	  Nederland.	  Aan	  de	  andere	  kant	  was	  er	  weinig	  tot	  niets	  beschikbaar	  
voor	  deze	  doelgroep,	  dus	  was	  de	  markt	  daadwerkelijk	  wel	  zo	  klein?	  	  
We	  besloten	  de	  sprong	  in	  het	  diepe	  te	  wagen.	  Mede	  doordat	  er	  vanuit	  verschillende	  
boekwinkels	  vraag	  was	  naar	  christelijk	  literatuur	  op	  AVI	  niveau.	  Toen	  heb	  ik	  de	  stoute	  
schoenen	  aan	  getrokken	  en	  dacht:	  kom	  op,	  ik	  ga	  zelf	  een	  Bijbelverhaal	  uitwerken	  en	  het	  
zo	  schrijven	  dat	  het	  voldoet	  aan	  de	  AVI-‐norm	  en	  ook	  qua	  beleving	  past	  bij	  hun	  leeftijd.	  
Korte	  zinnen,	  klank-‐zuivere	  woorden	  en	  leuke	  taalgrapjes.	  	  
Het	  leuke	  is	  (en	  daar	  hoopte	  ik	  ook	  wel	  een	  beetje	  op),	  dat	  de	  boeken	  ook	  worden	  
gekocht	  door	  mensen	  die	  niet	  bij	  een	  kerk	  zijn	  aangesloten,	  maar	  het	  toch	  leuk	  vinden	  dat	  
hun	  kinderen	  iets	  meekrijgen	  van	  het	  christelijk	  geloof.	  	  Hoe	  mooi	  is	  dat!	  
Heb	  je	  de	  boekjes	  uitgeprobeerd	  bij	  je	  kinderen	  of	  andere	  (jonge)	  kinderen?	  
Ik	  heb	  het	  manuscript	  laten	  lezen	  door	  verschillende	  leerkrachten.	  vrienden	  en	  enkele	  
kinderen	  in	  deze	  leeftijd.	  Zij	  waren	  enthousiast.	  

Zijn	  dit	  de	  eerste	  kinderboeken	  die	  je	  schreef?	  
Ja.	  	  
	  



Komen	  er	  nog	  meer	  delen	  voor	  deze	  serie?	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  er	  in	  het	  najaar	  2015	  twee	  nieuwe	  deeltjes	  op	  de	  markt	  komen.	  De	  
twee	  boeken	  die	  nu	  verschenen	  zijn,	  zijn	  geschreven	  voor	  groep	  3	  (AVI-‐M3	  en	  AVI-‐E3),	  de	  
volgende	  twee	  delen	  zijn	  bedoeld	  voor	  groep	  4	  (AVI-‐M4	  en	  AVI-‐E4).	  	  
Slaat	  de	  serie	  goed	  aan,	  dan	  is	  het	  voorstel	  van	  de	  uitgever	  om	  weer	  twee	  deeltjes	  te	  
schrijven	  voor	  groep	  3	  en	  wie	  weet	  wat	  er	  daarna	  weer	  volgt.	  Voorlopig	  zijn	  er	  nog	  
genoeg	  leuke	  Bijbelverhalen	  om	  mee	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  

Je	  werkt	  in	  het	  onderwijs	  en	  als	  kinderwerker.	  Vind	  je	  dit	  een	  goede	  combinatie	  voor	  het	  
schrijven	  van	  deze	  boeken?	  
Ja,	  na	  de	  cursus	  ‘Kinder-‐	  en	  Jeugdverhalen	  schrijven’	  heb	  ik	  de	  PABO	  gevolgd	  en	  
afgerond.	  Door	  mijn	  beroep	  als	  leerkracht,	  kan	  ik	  me	  goed	  in	  leven	  in	  de	  belevingswereld	  
voor	  de	  leeftijdsgroep	  waar	  ik	  voor	  schrijf	  en	  rekening	  houden	  met	  de	  eisen	  waar	  een	  AVI	  
–	  niveau	  boek	  aan	  moet	  voldoen.	  Het	  is	  super	  leuk	  om	  te	  schrijven	  voor	  een	  doelgroep	  
waar	  je	  zelf	  elke	  dag	  mee	  te	  maken	  hebt,	  waar	  je	  je	  verhalen	  aan	  voor	  kunt	  lezen	  of	  ze	  
jouw	  boekje	  zelf	  te	  zien	  lezen.	  
	  
We	  wensen	  je	  veel	  succes	  met	  het	  schrijven	  en	  met	  deze	  serie	  en	  wensen	  deze	  serie	  veel	  
enthousiaste	  eerste	  lezertjes	  toe.	  

Een	  fragment	  uit	  'David	  is	  niet	  bang':	  	  
'david	  kent	  de	  weg.	  	  
hij	  is	  nooit	  bang.	  	  
niet	  voor	  een	  beer	  die	  bromt.	  	  	  
En	  ook	  niet	  voor	  een	  leeuw	  die	  gromt.	  	  
god	  is	  bij	  hem.	  waar	  hij	  ook	  gaat.	  	  
david	  past	  op	  het	  vee.	  	  
en	  god	  past	  op	  hem'.	  	  
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