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Vertel	  's	  iets	  over	  je	  jeugd.	  	  
Ik	  ben	  geboren	  en	  opgegroeid	  in	  de	  Hoekse	  Waard.	  We	  speelden	  bijna	  altijd	  buiten,	  
langs	  het	  water,	  op	  het	  water	  en	  -‐als	  het	  warm	  genoeg	  was-‐	  in	  het	  water.	  Ook	  bij	  boeren	  
kon	  je	  terecht	  om	  je	  te	  vermaken.	  Volop	  rust	  en	  ruimte.	  Toen	  vond	  ik	  dat	  heel	  gewoon.	  
De	  basisschool	  vond	  ik	  niet	  zo	  interessant;	  het	  vervolgonderwijs	  was	  leuker.	  De	  laatste	  
opleiding	  die	  ik	  volgde	  was	  mijn	  studie	  geschiedenis.	  
Als	  kind	  schreef	  ik	  net	  als	  iedereen	  mijn	  opstelletjes.	  Dat	  deed	  ik	  niet	  graag.	  Een	  
werkstuk	  maken	  vond	  ik	  wel	  leuk.	  Al	  deed	  ik	  het	  natuurlijk	  alleen	  maar	  als	  het	  moest!	  
Lezen,	  ja	  dat	  deed	  ik	  veel	  en	  graag.	  Toen	  ook	  al	  over	  ridders,	  kastelen,	  de	  oorlog	  enz.	  De	  
boeken	  van	  Piet	  Prins	  (Snuf)	  vond	  ik	  prachtig.	  Mijn	  mooiste	  boek	  was	  toen	  Scheepsmaat	  
Woeltje	  van	  K.	  Norel.	  

Lees	  je	  nu	  ook	  nog	  jeugdboeken?	  
Ik	  lees	  weleens	  jeugdboeken,	  'Oorlog	  zonder	  vrienden'	  (Evert	  Hartman)	  schiet	  me	  nu	  te	  
binnen.	  Boris	  van	  Jaap	  ter	  Haar.	  Maar	  ook	  de	  boeken	  van	  Rosemary	  Sutcliff.	  Die	  vind	  ik	  
razend	  knap.	  
'De	  Brand	  van	  Rome'	  door	  Paul	  Maier.	  Heel	  goed,	  heel	  mooi.	  Maar	  toch	  ook	  de	  boeken	  
van	  Geert	  Mak:	  De	  eeuw	  van	  mijn	  vader;	  hoe	  God	  verdween	  uit	  Jorwerd.	  Een	  boek	  dat	  ik	  
vaak	  pak	  is	  Herfsttij	  der	  Middeleeuwen	  van	  Johan	  Huizinga.	  Geen	  verhaal,	  maar	  heel	  
knap	  en	  mooi	  geschreven.	  Ik	  lees	  heel	  veel	  wetenschappelijke	  boeken	  over	  de	  
middeleeuwen.	  Interessante	  dingen	  verzamel	  ik,	  want	  die	  zijn	  in	  mijn	  eigen	  verhalen	  
goed	  te	  gebruiken.	  Om	  mijn	  historische	  boeken	  te	  kunnen	  schrijven,	  bezoek	  ik	  -‐als	  het	  
kan-‐	  de	  plaats	  waar	  het	  verhaal	  zich	  afspeelt.	  Zo'n	  zoektocht	  naar	  vroeger	  brengt	  me	  in	  
de	  goede	  sfeer	  om	  het	  boek	  te	  schrijven.	  Ook	  kun	  je	  dan	  dingen	  in	  je	  boek	  later	  
voorkomen	  die	  echt	  gebeurd	  zijn.	  Dat	  zoek	  je	  na	  in	  een	  museum	  of	  archief.	  

Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst	  ?	  
Eerst	  gaf	  ik	  les	  op	  de	  basisschool.	  Ik	  las	  in	  de	  klas	  mijn	  versgeschreven	  hoofdstuk	  voor.	  
Rode	  pen	  in	  de	  aanslag.	  Dat	  ging	  heerlijk;	  de	  kinderen	  luisterden	  op	  mijn	  verzoek	  heel	  
kritisch.	  Zo	  ontstonden	  Rowan	  en	  de	  Zwarte	  Kaproenen.	  Daarna	  ging	  ik	  naar	  het	  
voortgezet	  onderwijs:	  vanaf	  dat	  moment	  schrijf	  ik	  voor	  iets	  ouderen:	  vanaf	  12	  jaar.	  Er	  
zijn	  kinderen	  die	  in	  groep	  7	  Rowan	  lezen	  en	  dat	  mooi	  vinden.	  Dan	  pakken	  ze	  
bijvoorbeeld	  	  De	  Houten	  Speelbal.	  Oei,	  te	  moeilijk!	  

Brengen	  je	  eigen	  kinderen	  je	  op	  een	  idee	  te	  gaan	  schrijven?	  
Wij	  hebben	  vijf	  kinderen.	  Nee,	  zij	  hebben	  eigenlijk	  geen	  invloed	  gehad	  op	  mijn	  schrijven.	  
Misschien	  doordat	  ik	  historische	  verhalen	  schrijf.	  Geen	  hier-‐en-‐nu-‐verhalen.	  
	  



Wat	  zijn	  je	  hobby's,	  naast	  het	  schrijven?	  
Mijn	  grootste	  Hobby:	  geschiedenis!	  Dat	  heb	  je	  vast	  al	  begrepen.	  Verder	  heb	  ik	  een	  bootje	  
en	  vaar/zwem/vis	  graag	  op	  de	  Merwede.	  

Waarom	  ik	  schrijf..	  	  
het	  is	  erg	  leuk	  interessante	  dingen	  uit	  het	  verleden	  op	  te	  zoeken	  en	  daar	  een	  spannend	  
verhaal	  mee	  te	  maken.	  Ik	  vind	  het	  ook	  leuk	  om	  zo	  een	  beetje	  geschiedenis	  te	  verkopen	  

Waar	  of	  wanneer	  krijg	  je	  ideeën	  voor	  een	  boek?	  
Ideeën	  voor	  een	  boek	  ontstaan	  soms	  op	  vakantie,	  soms	  in	  museum,	  soms	  al	  bladerend	  in	  
geschiedenisboeken.	  Ook	  wel	  door	  gesprekken	  met	  andere	  geschiedenismensen.	  Denk	  
nou	  niet	  dat	  een	  verhaal	  vanzelf	  opborrelt.	  Stukjes	  wel,	  ja!	  Maar	  verder	  is	  het	  gewoon	  
aan	  het	  werk	  gaan	  met	  je	  verhaal!	  Proberen,	  bijschaven	  enzovoort.	  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst	  ?	  
Ik	  heb	  een	  gewone	  computer	  op	  de	  slaapkamer.	  Soms	  werk	  ik	  daar.	  Liever	  schrijf	  ik	  op	  
zolder,	  daar	  heb	  ik	  een	  rustig	  hoekje	  tussen	  rijen	  boeken.	  (erg	  stoffig,	  volgens	  mijn	  
vrouw)	  Ik	  gebruik	  daar	  een	  laptop.	  

Vind	  je	  de	  begeleiding	  van	  een	  redacteur	  van	  de	  uitgeverij	  prettig?	  
Zonder	  redacteur	  gaat	  het	  eigenlijk	  niet.	  Die	  persoon	  leest	  kritisch	  mee	  en	  haalt	  
onlogische	  dingen	  uit	  je	  verhaal.	  

Heb	  je	  ooit	  een	  schrijfcursus	  gevolgd	  of	  bezoek	  je	  de	  
Schrijversschool	  ?	  
Ik	  heb	  geen	  cursus	  gevolgd.	  Maar	  als	  mijn	  schrijven	  niet	  zo	  lukt,	  pak	  ik	  weleens	  het	  boek	  
'het	  geheim	  van	  de	  schrijver'	  (Renate	  Dorrestein)	  Een	  heel	  leerzaam	  boek	  voor	  
tobbende	  auteurs.	  En	  soms	  ben	  ik	  dat.	  

Heb	  je	  tips	  voor	  andere	  schrijvers...	  
Lees	  het	  boek	  van	  Renate.	  Helpt	  echt.	  
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