
Zo maak je  
EEN PEUTERBOEK!
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In een boek voor peuters spelen het ver-
haal en de tekeningen een even grote 
rol. Pauline Oud, schrijfster en illustra-
tor van peuterboeken, zegt hierover: 
‘Ik schrijf meestal tekenend. Ik schets 
wat ik wil laten zien. Soms knip ik die 
schetsjes los en ga ik ermee schuiven. 
Zo zie ik het beste hoe het verhaal moet 
gaan lopen. De echte tekst komt daarna.’ 

Pauline maakte meer dan 250 kinderboeken. 
Voor peuters onder andere de prentenboek
series over het konijntje Fien en het muisje Milo 
en over de kinderen Kas en Saar met herkenbare 
gebeurtenissen uit het dagelijks leven. 

Pauline: ‘Mijn uitdaging is om peuters hun ei
gen wereld te laten zien, als een soort spiegel. 
Maar daarbij reik ik hen woorden aan voor de 
gevoelens die alle nieuwe ervaringen met zich 
meebrengen. Want als een kind kan verwoorden 
waarom hij zich bijvoorbeeld rot voelt, hoeft hij 
niet meer te schoppen. Ik hoop met mijn boeken 
daar veel kinderen mee te helpen!’

Er zijn een aantal elementen die Pauline toe
voegt aan elk boek dat ze maakt. ‘Ik zorg dat 
de kinderen verleid worden om mee te doen 
met het verhaal en dat lezen interactief wordt; 
dat ze meedenken met juf of ouders en vragen 
beantwoorden die de hoofdpersoon zich stelt. Zo 
trek ik voorlezer en kind samen het verhaal in.’

Staan echte kinderen model 
voor Kas en Saar?
Pauline: ‘Wel toen mijn eigen kinderen klein wa
ren ... Ik ben altijd voor peuters blijven werken. 
Wat je steeds ziet, is dat al die leeftijdgenootjes 
dezelfde ‘nieuwe’ dingen meemaken, maar dat 
ieder daar op eigen wijze op reageert: open en 
onbevangen of juist terughoudend. Ik denk dat 
dat geldt voor peuters overal ter wereld. Niet 
lang geleden was ik in Indonesië ter promo
tie van mijn Fien en Milo boeken. Veel peuters 
spreken Engels, daardoor heb ik veel kunnen 
voorlezen. De kinderen in een peuterschool in 
een welgestelde wijk in Bandung, maar ook 
de arme kinderen in een weeshuis in Jakarta 
reageerden net zoals kinderen aan onze kant 
van de wereld. Heel mooi om te zien en om 
mee te maken!’

Van schets tot Boek
Pauline: ‘Ik bespreek de kleine schetsjes en de tekstopzet 

met mijn uitgever. Waar zijn er nog aanpassingen nodig? 

Het is fijn om iemand anders naar je werk te laten kijken. Een 

frisse blik ziet soms wat jij niet ziet. Daarna werk ik de schetsen 

op de lichtbak uit tot mooiere tekeningen. Die bespreek ik nog een keer 

met mijn uitgever, vooral ter controle of ik bijvoorbeeld niets belangrijks 

ben vergeten. 

Dan zet ik de tekeningen over op mooi, zwaar papier en ga ik schilderen. 

Ik ben van het ‘oude’ ambacht: ik teken en schilder met potlood en verf 

op papier, ik gebruik allerlei materialen, net wat het mooiste werkt in een 

tekening. Maar de basis is altijd acrylverf. Ook werk ik graag volgens de 

collagetechniek, waarbij ik mijn eigen getekende bloemenpatronen verwerk 

in een jurk of tafelkleedje. 

Als alles klaar is, bezorg ik het bij mijn uitgever. Die laat de illustraties in

scannen en plaatst er de teksten bij. Samen kijken we dat nog een paar keer 

door en daarna werk ik met een redacteur verder aan de definitieve tekst. 

Uiteindelijk kan het materiaal dan naar de drukkerij. Een paar maanden 

later krijg ik een fijne doos vol nieuwe boeken thuis. Altijd een spannend 

moment: zijn de kleuren net zo geworden als ik ze had bedoeld?’
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