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SCHRIJVER JEROEN AALBERS

TEKENAAR STEFAN TIJS

Jeroen Aalbers is de schrijver van de Borre-boeken. Hij
is geboren op 26 september 1982 in Numansdorp, een
dorpje ten zuiden van Rotterdam. Vanaf het moment
dat hij kon schrijven, schreef hij verhaaltjes. Op de
basisschool was hij niet een heel goede leerling, maar
het schrijven ging bijna vanzelf.

Stefan Tijs is de illustrator (dat betekent tekenaar) van de
Borre-boeken. Hij is geboren op 8 maart 1976 in Rilland,
een dorpje in Zeeland. Zolang hij zich kan herinneren,
houdt hij van tekenen en muziek. In groep 5 kwam de
schrijver van de boekenserie Arendsoog bij hem in de
klas om te vertellen over zijn boeken. Stefan was onder
de indruk en maakte zijn eerste eigen verhaal: PlaymoOog; geschreven en getekend door Stefan Tijs met zijn
eigen Playmobil-poppetje in de hoofdrol.

Na de basisschool ging Jeroen naar het vwo in OudBeijerland. Toen hij veertien was, kocht hij een gitaar en
kreeg hij een vriendinnetje. Jeroen wilde het liefst alleen
maar leuke dingen doen. Hij was daarom meer bezig met
muziek, het schrijven en zijn meisje dan met de school.
Het vwo moest hij daardoor verruilen voor de havo. Een
aantal jaren speelde Jeroen als gitarist in een band en
deed veel optredens in heel Europa en Amerika.
Uiteindelijk belandde Jeroen op de universiteit in Leiden,
waar hij Nederlands heeft gestudeerd. Hij deed toen
nog steeds vooral dingen die hij zelf leuk vindt. Lezen,
bijvoorbeeld. Dat komt goed uit, want lezen doe je
heel veel als je Nederlands studeert.

In groep 6 begon Stefan met een paar klasgenootjes te
werken aan een krantje over hun favoriete popsterren. In
groep 8 maakte hij samen met zijn broer een tijdschriftje
over graffiti.
Op de middelbare school in Rotterdam tekende Stefan
tijdens de les stiekem stripverhalen.
Tekenen was zijn grote passie. Na de middelbare school
volgde hij een studie Vormgeving en Communicatie.
Tekenopdrachten stroomden al snel binnen. Stefan Tijs
verdiende zo al vroeg zijn geld met illustratie-werk.
Een andere passie van Stefan is muziek. Omdat hij erg
van muziek hield, maar zelf geen instrument bespeelde,
wilde hij graag bestaande bands helpen. Voor hij het
doorhad, had hij opeens een platenlabel en bracht hij
cd’s uit van bands die hij leuk vond. In een van die bands
zat Jeroen Aalbers. Stefan en Jeroen werden goede
vrienden.
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HET ONTSTAAN VAN BORRE
Op een gegeven moment tekende Stefan een figuurtje en noemde hem Borre.
Daarna ging hij op zoek naar iemand die verhalen wilde schrijven over Borre.
Stefan hoefde niet ver te zoeken. Naast zijn werkplek woonde Jeroen Aalbers.
Jeroen vond het meteen een fantastisch idee om de verhalen te schrijven. In
2006 verscheen het eerste Borre-boek: ‘Borre en de ijscoman’
Inmiddels zijn er wel meer dan 100 boeken van Borre. Er zijn Borre-boeken
voor elke groep van de basisschool. Korte verhalen voor als je net kunt lezen,
maar ook langere, spannende verhalen voor bijvoorbeeld groep 8. Borre is
geen dier. Hij lijkt op een jongetje, maar ziet er toch niet echt uit als een mens.
Je zou kunnen zeggen: Borre is uniek, er is niets of niemand die op hem lijkt.
De verhalen van Borre worden vooral ’s nachts geschreven. Jeroen Aalbers
schrijft het liefst tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends. De illustraties van
Borre worden daarentegen meestal overdag gemaakt. Stefan Tijs tekent liever
bij daglicht dan bij het licht van lampen. Bovendien vindt hij het lastig om
netjes en mooi te tekenen als hij moe is. Als Jeroen schrijft, slaapt Stefan.

BORRE-BOEKEN GROEP 1 EN 2

BORRE GROEP 5, 6 EN 7

Er bestaan al Borre-boeken voor de jongste basisscholieren. Dit zijn voorleesboeken waarin we Borre
leren kennen als een vrolijk ventje die allerlei gekke
avonturen meemaakt.

Vanaf groep 5 beleven De Kerkhof Kids allemaal
spannende avonturen. Van een oud-agent, inspecteur
Kops, krijgen ze een walkietalkie voor de geheime
club. Te pas en te onpas neemt Kops contact op met
de vier vrienden via de krakende walkietalkie. Hun hulp
wordt ingeschakeld voor opmerkelijke opdrachten. Zo
moet het viertal boeven vangen, een ontvoeringszaak
oplossen, overvallers ontmaskeren en een verknipte
haarrover opsporen.

BORRE-BOEKEN GROEP 3 EN 4
In veel van de Borre-boeken voor groep 4 beleeft Borre
avonturen samen met zijn buurmeisje Radijs. In groep 3 is
Radijs naast Borre komen wonen en sindsdien trekken ze
veel samen op. Tegen het einde van groep 4 raakt Borre
ook bevriend met zijn klasgenootje Ovi. Dan is er nog Elle,
het stoere meisje op het schoolplein voor wie iedereen
bang is.
De vier vrienden Borre, Radijs, Ovi en Elle besluiten
uiteindelijk een geheime club op te richten: De Kerkhof
Kids. Vernoemd naar het autokerkhof waar zij hun
geheime clubhuis hebben.

BORRE GROEP 8
Terwijl Borre, Radijs en Ovi in groep 8 zitten, is Elle al
naar de brugklas. Al snel blijkt dat die school, het Otranto
College, geen gewone middelbare school is. Veel van de
leraren lijken een dubbelleven te hebben en De Kerkhof
Kids moeten geregeld in actie komen om mysteries op
te lossen. De norse directeur van het Otranto College
boezemt bijna iedereen angst in. Zowel de leerlingen als
ook de leraren vinden hem haast buitenaards eng. De
laatste drie boeken uit de serie horen bij elkaar en vormen
een “trilogie”. Borre en zijn vrienden zijn een enorm
complot op het spoor en ontrafelen stukje bij beetje
dingen over het Otranto College die hun engste dromen
te boven gaan.

