
Evelien	  van	  Dort	  
Evelien	  van	  Dort	  -‐	  evelienvandort@planet.nl	  
www.evelienvandort.nl	  -‐	  op	  deze	  site	  vind	  je	  ook	  alle	  informatie	  over	  haar	  
schoolbezoeken	  en	  programma’s	  voor	  de	  Kinderboekenmaand/-‐week.	  

Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Ik	  schrijf	  het	  liefst	  voor	  kinderen	  van	  4	  t/m	  12	  jaar,	  maar	  nu	  ben	  ik	  bezig	  met	  jeugdboek	  
12+	  ,	  een	  nieuwe	  uitdaging!	  

Vanaf	  wanneer	  schrijf	  je	  –	  en	  waarom	  ben	  je	  gaan	  schrijven?	  
In	  1996	  debuteerde	  ik	  met	  ‘Mijn	  broertje	  en	  ik’.	  Het	  jaar	  daarop	  verschenen	  drie	  
kinderboeken	  en	  ik	  kreeg	  mede	  door	  de	  positieve	  reactie	  van	  lezers	  en	  uitgevers	  zin	  om	  
door	  te	  gaan	  met	  schrijven.	  	  

Welke	  boeken	  las	  je	  vroeger	  graag?	  
De	  Narnia	  reeks,	  van	  C.S.	  Lewis.	  

Wat	  zijn	  nú	  je	  lievelingsschrijvers?	  
Jan	  Terlouw	  

Welke	  boeken	  zou	  iedereen	  gelezen	  moeten	  hebben	  volgens	  jou?	  
Pjotr,	  Oorlogswinter	  
	  

Waarom	  schrijf	  je?	  
a.	  omdat	  u	  kinderen	  iets	  wilt	  leren/mee	  wilt	  geven.	  
b.	  omdat	  u	  het	  gewoon	  leuk	  vindt	  te	  schrijven.	  
c.	  omdat	  er	  bepaalde	  onderwerpen	  zijn	  waarover	  u	  wilt	  schrijven.	  
d.	  omdat	  u	  net	  díe	  kinderboeken	  mist	  in	  de	  markt	  die	  u	  schrijft.	  
e.	  omdat	  er	  méér	  kwaliteit	  op	  de	  kinderboekenmarkt	  moet	  komen.	  
Eigenlijk	  passen	  alle	  vijf	  redenen	  wel	  bij	  mij.	  

Waar	  of	  wanneer	  krijg	  je	  ideeën	  voor	  een	  boek?	  
In	  de	  natuur	  en	  in	  de	  ontmoeting	  met	  kinderen.	  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Thuis.	  
	  



Vind	  je	  de	  begeleiding	  van	  een	  redacteur	  van	  de	  uitgeverij	  prettig?	  
De	  samenwerking	  is	  uiteraard	  heel	  belangrijk	  o.a.	  zodat	  de	  tekst	  en	  de	  illustraties	  een	  
geheel	  vormen.	  
	  

Heb	  je	  ooit	  een	  schrijfcursus	  gevolgd	  of	  bezoek	  je	  de	  
Schrijversschool?	  
Nee.	  

Heb	  je	  tips	  voor	  andere	  schrijvers?	  
Blijf	  bij	  je	  eigen	  onderwerpen	  en	  schrijfstijl.	  
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