
Persoonlijk	  interview	  met	  Bert	  Wiersema	  
Bert	  Wiersema,	  geboren	  op	  11	  mei	  1959,	  ‘komt	  oet	  stad’,	  voor	  de	  ingewijden:	  de	  stad	  
Groningen,	  hoofdstad	  van	  de	  provincie	  met	  dezelfde	  naam.	  

Vertel	  's	  iets	  over	  je	  opleiding	  
Na	  de	  lagere	  school	  bezocht	  ik	  de	  PABO	  waar	  ik	  de	  Onderwijzersakte	  behaalde	  en	  
vervolgens	  een	  benoeming	  kreeg	  aan	  de	  Eben	  Haezer-‐basisschool	  te	  Ureterp.	  In	  1998	  
verkaste	  ik	  naar	  het	  voortgezet	  onderwijs	  en	  kreeg	  een	  benoeming	  aan	  de	  
Scholengemeenschap	  te	  Drachten.	  	  

Vertel	  's	  iets	  over	  jezelf…	  
Ik	  ben	  getrouwd	  met	  Nelie	  Veldhuizen	  en	  vader	  van	  4	  kinderen.	  Echtgenote	  Nelie	  speelt,	  
voor	  dat	  de	  boeken	  ter	  perse	  gaan,	  een	  belangrijke	  rol.	  Ze	  leest	  de	  manuscripten	  kritisch	  
en	  Bert	  conformeert	  zich	  niet	  zelden.	  

Hoe	  ben	  je	  begonnen	  met	  het	  schrijven?	  
Mijn	  eerste	  boeken,	  deel	  1	  en	  2	  van	  Chris	  en	  Jorieke,	  verschenen	  op	  21	  november	  1991.	  
Voor	  die	  tijd	  had	  ik	  een	  verhaal	  voor	  een	  jeugdblad	  geschreven.	  Ik	  heb	  ook	  pas	  vrij	  laat	  
ontdekt	  dat	  ik	  boeken	  bleek	  te	  kunnen	  schrijven.	  
	  
Ik	  vertelde	  graag	  verhalen	  en	  merkte	  aan	  de	  hoorders,	  vaak	  de	  kinderen	  in	  de	  klas,	  dat	  de	  
interesse	  wederzijds	  was.	  Een	  keelaandoening	  dreigde	  roet	  in	  het	  eten	  te	  gooien.	  De	  
stem	  begaf	  het	  een	  tijdlang.	  Dit	  was	  de	  directe	  oorzaak	  dat	  verhalen	  aan	  het	  papier	  
werden	  toevertrouwd.	  Gelukkig	  is	  de	  stem	  er	  inmiddels	  weer	  en	  mochten	  er	  naar	  
aanleiding	  van	  het	  lichamelijk	  ongemak,	  series	  kinderboeken	  het	  licht	  zien.	  

Welke	  boeken	  heb	  je	  geschreven?	  
Bij	  uitgeverij	  De	  Vuurbaak	  heb	  ik	  de	  bekende	  en	  zeer	  populaire	  Chris	  en	  Jorieke	  serie	  
geschreven.	  Sinds	  1991	  zijn	  er	  al	  16	  verschenen!	  De	  serie	  zit	  vol	  spanning	  en	  avontuur.	  Wat	  
Chris	  en	  Jorieke	  beleven	  zou	  je	  zelf	  ook	  kunnen	  meemaken.	  Waar	  je	  de	  boeken	  ook	  leest,	  
op	  school,	  op	  je	  kamer	  of	  op	  vakantie,	  je	  leest	  ze	  in	  een	  adem	  uit!	  
	  
Logboek	  Lammers:	  is	  een	  spannende	  serie	  van	  Bert	  Wiersema.	  De	  serie	  beschijft	  de	  
reisavonturen	  van	  professor	  Lammers	  en	  zijn	  gezin.	  Telkens	  wanneer	  de	  hoogleraar	  de	  
kans	  krijgt	  gaat	  hij	  op	  zoek	  naar	  verloren	  gewaande	  sporen	  en	  schatten	  uit	  de	  
geschiedenis.	  
	  	  
Ook	  heb	  ik	  twee	  oorlogsboeken	  geschreven.	  De	  ene	  speelt	  zich	  af	  in	  Nederland,	  en	  de	  
ander	  in	  Nederlands	  Indie.	  Ik	  heb	  twee	  veteranen	  geïnterviewd	  die	  deze	  strijd	  aan	  de	  lijve	  
hebben	  ondervonden.	  De	  verhalen	  zullen	  je	  niet	  onberoerd	  laten,	  en	  zeker	  het	  boek	  De	  
vergeten	  strijd	  is	  niet	  echt	  geschikt	  voor	  jonge	  lezertjes,	  maar	  meer	  voor	  12+	  lezers.	  	  	  	  	  



	  	  
Voor	  de	  Werkgroep	  Christelijke	  Kinderboeken	  schreef	  ik	  een	  actieboek	  'De	  omgekeerde	  
wereld'	  wat	  ook	  wel	  twee	  boeken	  lijkt;	  ook	  ‘De	  omgekeerde	  wereld’	  was	  een	  actieboek	  
i.s.m.	  de	  Werkgroep.	  
	  	  
Het	  boek	  Noodlanding	  is	  ook	  weer	  een	  spannend	  boek,	  het	  gaat	  over	  christenvervolging	  
in	  Rusland.	  
	  
De	  laatste	  serie	  jeugdboeken	  die	  ik	  voor	  uitgeverij	  De	  Vuurbaak	  schreef,	  is	  de	  serie	  
Verloren	  Vrijheid,	  met	  de	  titels	  Ontvoerd,	  Ontsnapt,	  Ontdekt.	  
	  
In	  2006	  heb	  ik	  besloten	  het	  roer	  om	  te	  gooien	  en	  alsnog	  een	  schrijverscursus	  te	  gaan	  
volgen	  in	  Amsterdam.	  Daarop	  ben	  ik	  overgestapt	  naar	  uitgeverij	  Columbus.	  Het	  eerste	  
boek	  bij	  Columbus	  wordt	  een	  zogenaamde	  cross-‐over,	  een	  midithriller	  voor	  jongeren,	  
onder	  de	  titel	  ‘De	  wraak	  van	  de	  wolf’.	  Ook	  ga	  ik	  meewerken	  aan	  andere	  nieuwe	  series	  bij	  
deze	  uitgeverij.	  
	  
Na	  jaren	  diverse	  series	  geschreven	  te	  hebben	  bij	  uitgeverij	  De	  Vuurbaak	  heeft	  Bert	  
Wiersema	  vanaf	  2007	  voor	  uitgeverij	  Columbus	  een	  midi-‐thriller	  geschreven,	  De	  wraak	  
van	  de	  wolf.	  Hij	  begon	  bij	  deze	  uitgever	  een	  nieuwe	  serie	  'Detectivebureau	  Iris	  en	  Ko',	  
waarvan	  in	  2008	  het	  derde	  deel	  uitkomt.	  Voor	  de	  serie	  World	  Wide	  Kidz	  schreef	  hij	  'Leven	  
achter	  prikkeldraad',	  over	  een	  jongen	  uit	  Burma	  die	  in	  een	  vluchtelingenkamp	  op	  de	  
grens	  van	  Burma	  en	  Thailand	  verblijft.	  
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Serie	  'Detectivebureau	  Iris	  en	  Ko',	  uitgeverij	  Columbus.	  
1.	  De	  ontmaskering	  van	  de	  fietsenvernieler,	  2007.	  
2.	  De	  supergeheime	  gemene	  meidenclub,	  2007.	  
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Deel	  van	  de	  serie	  World	  Wide	  Kidz	  (zie	  ook	  Corien	  Oranje,	  Anne	  de	  Graaf,	  Rina	  Molenaar)	  
Leven	  achter	  prikkeldraad,	  het	  verhaal	  van	  en	  jongen	  in	  het	  vluchtelingenkamp.	  
Columbus,	  2008.	  
	  


