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Naam: Michiel Bakker 

Voor	welke	leeftijd	schrijf	je	het	liefst?	 
De kinderboeken die ik heb geschreven, zijn bedoeld voor kinderen 
vanaf vier jaar tot een jaar of zes, zeven. Ik heb geen ervaring met het 
schrijven voor oudere kinderen.  

Vanaf	wanneer	schrijf	je	en	waarom	ben	je	gaan	
schrijven?	 
Na de zomervakantie van 2013 ben ik begonnen met de eerste 
(voorlees)verhalen voor kinderen. Dat kwam onder meer door leuke 
ervaringen in de vakantie die een idee opleverden voor een verhaal 
én door een gesprek met een ervaren kinderboekenauteur.  

Wat	is	je	favoriete	kinderboek?	 
Mijn eigen kinderen lees ik af en toe boeken voor uit de 
(strand)bibliotheek. Het valt me iedere keer weer op hoe veel leuke 
jeugdboeken er zijn, met humor en fantasie, zonder dat ik er één als 
de meest favoriete kan aanwijzen. 

 
Hoe	kom	je	aan	ideeën	voor	je	boeken?	 
De ideeën ontstaan bijna altijd in het dagelijks leven, tijdens een 
kinderverjaardag, een vakantie aan zee, een open dag bij de 
brandweer, in een bloemenpluktuin, enzovoorts.  

 



Waar	schrijf	je	het	liefst?	 
Ideaal zou natuurlijk zijn een rustige schrijfplek met zicht op zee, 
maar in de vakantie schrijf ik meestal niet. Dat doe ik gewoon thuis, 
achter de laptop op mijn rommelige werkkamer. 

 

Vind	je	de	begeleiding	door	je	uitgeverij	fijn?	 
Zeker! Het is altijd spannend wat een uitgever van een verhaal vindt, 
maar begeleiding leidt er bijna altijd toe dat verhalen beter worden. 
Waardevol dus! Bij mijn tweede boek zei de uitgever bijvoorbeeld dat 
de hoofdpersonen erg braaf zijn en nooit eens ruzie maken. Dus… ik 
heb er snel een ruzietje in verwerkt. Daardoor is het geheel inderdaad 
levensechter geworden. 

Trouwens, ook heel belangrijk: het werk van de illustrator! Marijke 
Duffhauss maakte aansprekende, vrolijke tekeningen bij mijn 
verhalen. Zeker voor (jonge) kinderen is het belangrijk dat een boek 
en fris en aantrekkelijk uitziet! 
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