
TANJA DE JONGE EN DE HUT IN HET MAÏSVELD

Iedere zomer verandert het Brabantse landschap enorm. Maïs groeit dan uit, 
van een piepklein plantje dat nauwelijks boven de grond uitsteekt tot een reus 
van meer dan twee meter. Urenlang kun je er ronddolen, verstoppertje spelen 
en… hutten bouwen. Als je langs de maïsvelden rijdt of wandelt, valt je oog 
misschien wel op enkele van die in elkaar gekunstelde bouwwerken.    Door Ellen Jansen

Tanja de Jonge weet dat als geen ander. Ze groeide 
op in het Brabantse Uden. ‘Rondom ons dorp waren 
veel maïsvelden,’ zegt de schrijfster. ‘Ik was zelf niet 
zo’n huttenbouwer, maar ik heb ze wel gezien. Ik 
was zelf een rustig meisje dat onopvallend in een 
hoekje alles las wat los en vast zat. Wel denk ik dat 
mijn jeugd in Brabant belangrijk is geweest voor 
het ontstaan van De hut in het maïsveld.’

RINUS
In De hut in het maïsveld bouwt Jelle een geheime 
hut. Hij heeft het idee van zijn oude buurman Rinus, 
die altijd spannende verhalen vertelde over de 
maïsveldhutten die hij vroeger zelf bouwde. 

Jelle was razend enthousiast geworden van die 
verhalen. Iedere dag na schooltijd ging hij naar 
het veld toe om aan zijn geheime bouwsel te 
werken. Steeds meer materiaal had hij met zich 
meegesleept. Tot de hut op een goede dag 
klaar was… 

Als het onderkomen klaar is, mag zijn vriendinnetje 
Marije de hut zien. Samen bewonderen ze de 
buitenkant, maar ze schrikken zich een ongeluk 
als ze luid gekuch vanuit de hut horen komen. 
Buurman Rinus blijkt zich er verstopt te hebben. 
Hij is op de vlucht en wil een paar dagen in de hut 
wonen totdat hij een oplossing heeft gevonden. 

Rinus boog zich voorover en fluisterde: 
‘Ze willen me opsluiten, Jelle. Ze willen me in 
zo’n tehuis stoppen voor bejaarden’ 

De komst van Rinus naar de hut is het begin van 
een spannend, maar tegelijkertijd ook ontroerend 
avontuur. Want lukt het de kinderen om Rinus voor 
de buitenwereld verborgen te houden? En doen 
ze er eigenlijk wel goed aan om Rinus in de hut te 
verstoppen?

Zijn buurman was erg in de war geweest die 
ochtend. Jelle was er best van geschrokken. (…) 
Had zijn dochter misschien toch gelijk? Raakte 
Rinus steeds verwarder? Kon hij echt niet meer 
alleen wonen? 

[Vervolg op achterzijde]

Tanja de Jonge: ‘De zus van mijn oma werd op 
latere leeftijd dement. Ik had een heel nauwe band 
met haar. Ze woonde vlak bij Uden en ik deed vaak 
boodschappen voor haar. Dat ze dementeerde, 
heeft veel indruk op me gemaakt. De basis voor het 
avontuur van buurman Rinus, die in De hut in het 
maïsveld eveneens erg in de war raakt, ligt dan ook 
in Uden.’

SCHRIJFSTER
In haar jonge jaren in Brabant was Tanja ervan 
overtuigd dat ze later schrijfster zou worden. 
Gefascineerd door drukwerk, zegt ze over zichzelf. 
‘Ik was vaak bezig met het maken van schriftjes en 
boekjes. Ik knipte plaatjes uit allerlei tijdschriften, 
plakte ze in mijn schriftjes en schreef daar 
verhaaltjes bij. Met vriendinnen vormde ik geheime 
clubs waar we schreven met onzichtbare inkt en 
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onze eigen logo’s ontwierpen. Ik vond het heerlijk 
om te schrijven. Het maken van opstellen was op 
de basisschool een van mijn favoriete bezigheden.’

Na haar vwo-opleiding ging Tanja naar de 
kunstacademie in Maastricht om theatervormgever 
te worden. Na haar studie belandde ze in 
Amsterdam, waar ze meteen aan de slag kon. Ze 
had haar eigen atelier, maar voelde zich toch niet 
helemaal gelukkig als decor- en kostuumontwerper. 
Ze schreef zich daarom in voor een studie 
Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. 
‘En wat denk je?’ lacht de schrijfster. ‘Ik voelde me 
vanaf het begin als een vis in het water.’

Nog geen jaar nadat ze afgestudeerd was, lag haar 
eerste boek, Dwaalspoor in de diepte, dan ook al in 
de winkel. In de jaren die volgden, schreef ze voor 
De Gestreepte Boekjes Het geheim van Willy voor 
kinderen van 3 en 4 jaar en De gevangen kabouter 
voor kinderen uit groep 3. Ook schreef ze korte 
verhalen voor Het grote verjaardagsboek en Het 
Geluidenboek. Tanja de Jonge: ‘Ik werk nu aan een 
nieuw boek. Het is zo goed als af, heeft 
nog geen titel, maar is superspannend en 
het verhaal zit vol avontuur.’

RUST
Ondertussen woont de schrijfster in 
Schermerhorn. ‘Ik had behoefte aan stilte 
en ruimte. Ook vind ik het belangrijk dat 
mijn twee dochters vrij buiten kunnen 
spelen in een rustige en schone 
leefomgeving. Ze moeten hun eigen 
wereld creëren en hun eigen fantasie 
kunnen ontwikkelen zonder dat er steeds 
volwassenen om hen heen zitten. Dat kon 
niet in het drukke Amsterdam, maar kan 
wel in het Noord-Hollandse dorpje tussen 
Purmerend en Alkmaar.  

In het rustige Schermerhorn werkt Tanja 
verder aan haar boeken. ‘Elke avond schrijf 
ik wel een paar uur, maar vrijdag is echt 
mijn schrijfdag. Mijn man zorgt dan voor de 
kinderen zodat ik de hele dag ongestoord 
mijn ideeën op papier kan zetten. Heerlijk 
vind ik dat. Eigenlijk schrijf ik de boeken 
die ikzelf als kind graag had willen lezen.’ 

Over De hut in het maïsveld heeft Tanja 
ongeveer een maand gedaan. ‘Het verhaal 
heb ik in een week geschreven. De rest van 
de tijd heb ik het geredigeerd en 
aangepast.’ Daarna maakte Jeroen Heeman 
de illustraties. Tanja: ‘Ik vind de tekeningen 

[Vervolg van voorzijde]

bij het verhaal heel erg mooi. Ze zijn anders dan 
ik had verwacht, maar het is heel leuk om te zien 
wat een ander met jouw tekst doet. Vooral de 
illustraties van Rinus met de zaklamp vind ik 
erg goed.’ 

LEZEN
Naast schrijven, maakt Tanja ook nog deel uit van 
het educatieve team van de bibliotheek in Hoorn. 
‘Ik help kinderen hun eigen bibliotheek te runnen. 
Het is een heel speciale bibliotheek, want kinderen 
zijn er zelf de baas.’ 

Tanja vindt het belangrijk dat kinderen veel lezen. 
‘Het is goed voor je verbeeldingskracht en je 
inlevingsvermogen. Bovendien bereik je meer in je 
leven als je goed kunt lezen. Lezen heb je immers 
overal voor nodig. Ik hoop dan ook dat ik in mijn 
leven nog heel veel kinderen een heleboel mooie 
boeken kan laten lezen.’

Wil je meer weten over Tanja de Jonge? Kijk dan 
even op haar website: www.tanjadejonge.nl


