
Hoe kwam je op het idee om Wonkenstein te 
schrijven? 
Toen ik klein was, las ik niet graag. Er was 
een gekke bibliothecaris op mijn school 
die me erin geluisd heeft om Sjakie en de 
chocoladefabriek te lezen. Ik ben blij dat ze 
dat gedaan heeft. Ik was er gek op. Zo ben 
ik toch een lezer geworden. Er zijn nu veel 
boeken waar ik dol op ben. Ik wil zo graag 
dat die bij elkaar passen. Daarom maakte ik 
Wonkenstein: een coole mix van twee boe-
ken waar ik gek op was, die eigenlijk niet bij 
elkaar hoorden.

Op welk personage uit je boek lijk je het 
meest? 
Ik herken mezelf wel in Rob. Hij probeert 

altijd vanalles, en maakt er 
meestal een rommeltje van. 
Zo ben ik ook. Ik ben ook 
dol op Robs deurknop.

Waarom speelt het boek zich vooral af op 
school?
School is meestal ongemakkelijk en grap-
pig. Als je er een wezen als Wonkenstein in 
loslaat, wordt het nog veel grappiger.

Als jij een gek geluid zou horen vanuit je kast 
en er een magisch wezen zou vinden, wat is 
het eerste dat je zou doen? 
Onder mijn bed duiken en roepen. Alhoe-
wel … waarschijnlijk zou ik eerst roepen en 
dan onder mijn bed duiken.

Welke stukken van het boek vond je het 
leukst om te schrijven? En welke het minst 
leuk? 
Ik denk dat ik alles leuk vond. Ik vond het 
erg leuk toen meneer Pang van het snoep at 
dat Wonkenstein hem gaf. Wat er dan met 
zijn tenen gebeurt! Ik hou ook wel van de 
ontknoping en wat Rob moet doen om de 
boel te redden.

Wie is je favoriete boekenpersonage en waar-
om?
Willy Wonka. Ik vind hem leuk omdat hij zo 
raar is. En omdat hij een chocoladefabriek 
heeft. Mijn doel is om ooit ook een chocola-
defabriek te hebben. 

Waarom heb je Willy Wonka gekruist met 
Frankenstein? Had je geen andere kandida-
ten voor het wezen in Robs kast? 
Ik wist gewoon dat dit de perfecte match zou 
zijn. Het is ook mijn ode aan Roald Dahl.

Was het moeilijk om Rob en Wonkenstein 
zelf te tekenen?
De eerste schetsen zagen er wat ruwer uit. 
Robs haar was een beetje anders, en direc-
teur Spiering had nog geen snor. Ik had de 
meeste personages wel al in mijn hoofd, lang 
voordat ik ze tekende. Het was zo leuk om 
ze uit mijn hoofd te halen en ze op papier te 
zetten.

Wat tekende je meestal toen je jong was?
Ik tekende alles. Rare dieren vooral. Voor de 

schoolkrant maakte ik een strip: Snob-pun-
ker. Het ging over een gekke, snobistische 
punk rocker. 

Welk soort boeken vond je het leukste toen je 
jong was? 
Ik hield van grappige en spannende boeken. 
Nog altijd. Het is super als een boek je doet 
lachen of je hart sneller doet slaan. Dat pro-
beer ik met mijn eigen boeken ook te doen: 
veel humor en spannende wendingen erin 
steken.

Kan je ons iets vertellen over je volgende 
boek?
Het tweede wezen dat uit Robs kast komt, 
maakt zijn leven nog veel grappiger! Potter-
wookie heet het. Het is een kruising tussen 
Harry Potter en een wezen uit Star Wars. En 
Rob moet een paar heel belangrijke dingen 
doen voor Potterwookie terug de kast in 
kan … 
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kon genezen, van gekloofde lippen tot gescheurde 

teennagels. Ik genas van mijn leven helemaal niets, 

behalve orde en netheid.

Na die mislukking kon ik mijn kast alleen nog 

gebruiken om er dingen in te stouwen waar ik me 

niet mee bezig wilde houden – dingen zoals mijn zus.

Als ik er nu eens een 
beetje meer mosterd 
in doe, en een grote 
kwAk lipstick …


