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Dit boek heb ik speciaal gemaakt voor kinderen die rond de negen jaar zijn. Het gaat 
namelijk over negenjarigen. Je ziet 15 portretfoto’s van kinderen van negen. In 
interviews en dagboekfragmenten vertellen ze hoe het is om negen jaar te zijn. Wat is 
er zo leuk aan? Wat maakt het lastig? Daarnaast vind je leuke tips en weetjes.

De negenjaarsfase waar ik in dit boek over schrijf vindt meestal plaats in de periode 
tussen de acht en elf jaar. Als kindercoach werk ik veel met kinderen rond deze leeftijd. 
Het blijkt vaak dat er nog niet zo veel bekend is over deze bijzondere fase in de 
ontwikkeling van het kind. Soms lijkt het voor ouders alsof hun kind al vroeg aan 
de puberteit begint. Dit is niet werkelijk zo. Een kind van negen zit in zijn eigen fase 
horend bij deze leeftijd. Vandaar mijn inspiratie en motivatie om dit boek te maken. 
Met dit boek wil ik ouders en kinderen graag laten weten dat zij niet de enige zijn voor 
wie deze fase soms lastig kan zijn. Samen voelt zo veel fijner dan alleen. Ieder kind 
beleeft de periode op zijn EIGEN manier. Voor het ene kind verloopt deze 
periode makkelijk en voor het andere kind kan deze tijd lastiger zijn. 

Helemaal achter in het boek vind je een tekst voor ouder(s) of verzorger(s). Die 
informatie zorgt ervoor dat kinderen en ouders elkaar (nog) beter begrijpen. Je kunt 
het boek ook laten lezen aan de juf of meester. Zij kunnen er vast en zeker ook nog 
wat van leren. 

Als je mij graag nog iets zou willen vragen, stuur dan een berichtje naar 
info@vlindertijd.nl. Ik wens je heel veel kijk- en leesplezier!

Bauke Borsboom - Woerden, mei 2017

Waarom dit boek?
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Negen jaar was ik, toen ik mijn dagboek Paula kreeg. Ik vond Paula zo’n mooie naam! 
Elke dag schreef ik erin. In een geheim vakje bewaarde ik mijn dierbare dagboek. Al 
mijn gedachten en geheimen schreef ik erin: mijn prille verliefdheden, onzekerheden 
ruzies en mijn verwarring. De verhalen gingen vooral over school, vriendinnen, 
gepest worden, er niet bij horen, gemeenheden, mijn kleding en over mijn 
vergelijking tussen de populaire meisjes van de klas en mijzelf. Veel verdriet schreef 
ik van me af.

Het dagboek heb ik nog steeds en heeft nog dezelfde geur. Alleen die geur al brengt 
me terug naar die tijd: een periode waarin ik van school moest wisselen, waarin ik 
niet bij de oude en nog niet bij de nieuwe school hoorde. Als ik mijn dagboek lees, 
zie ik een meisje dat zoekend is. Een meisje dat zich niet begrepen voelt, maar dat 
ook niet de taal heeft om het te verwoorden. Dat was in die tijd niet gangbaar: 
praten over je gevoel. Bijvoorbeeld even zitten met een volwassene die jou begreep 
en die het leven uitlegde, zodat jij het weer snapte. Nee, je moest het zelf uitzoeken 
en ondervinden. 

In die tijd heb ik me leren aanpassen. Als ik goed om mij heen keek, ontdekte ik wat 
gangbaar was op de nieuwe school. Rekenen was op mijn oude school een makkie. 
Op mijn nieuwe school hadden ze een andere methode, waardoor ik er niets meer 
van begreep. Niemand die mij hielp, niemand die mij wegwijs maakte. Ik kon het niet 
meer. Hoe ik ook mijn best deed, het lukte niet, ik faalde. Nog steeds voel ik wat ik 
toen ervoer, nog steeds! Wat een impact.

Gelukkig is er een verandering gaande in de maatschappij. Er is meer en meer 
aandacht voor de emotionele ontwikkeling van het kind. Toch zie ik negenjarigen (en 
hun ouders) in mijn kindercoachpraktijk nog steeds worstelen tijdens deze lastige 

Voorwoord
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leeftijdsfase. Veel kinderen schreeuwen letterlijk ‘Jij begrijpt me toch niet!’ Ze sluiten 
zich in hun kamer op en staan niet meer toe dat er iemand ongevraagd binnenkomt. 
Tegelijkertijd willen ze uithuilen op schoot bij papa of mama. Veel ouders roepen en 
denken dat hun kind al aan het puberen is.  Dat is verwarrend, voor iedereen.  

Twee belangrijke lessen heb ik als moeder en kindercoach hierover geleerd:
1 neem tijd om te luisteren;
2 laat de controle over het gedrag van het kind los.

Het negenjarige kind hoeft geen oplossingen. Deze periode vraagt om begrip, uitleg, 
tijd en kansen om emoties die zich aandienen ook gewoon te kunnen ervaren. 
Probeer te verklaren wat het kind voelt. Taal geven aan gevoelens, is belangrijk voor 
het negenjarige kind. Niet midden in de emotie, maar na afloop even zitten, praten 
en opnieuw verbinden met elkaar. Het kind ervaart dan als iets essentieels: ‘Ik sta er 
niet alleen voor’. Want juist in deze leeftijdsfase kan een kind zich enorm eenzaam 
voelen. 

Dit prachtige en unieke boek van Bauke kan helpen in deze onzekere periode. Alle 
negenjarigen in dit boek vertellen hun verhaal en laten hun gezicht zien. Het kan 
een prachtig aanknopingspunt zijn voor gesprekken met jouw negenjarige. Het is 
misschien een fijne uitnodiging voor het kind om een eigen verhaal te schrijven. Dit 
boek is in mijn ogen een geweldige bijdrage aan de ontwikkelingsfase van de 
negenjarigen. Een must voor ouders, leerkrachten en zorgbieders die met 
negenjarige kinderen werken. Ik wens jullie dan ook heel veel inspirerende 
gesprekken.

Jeannette Bakker
Directeur van de ‘Magie van Kindercoaching’
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