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Voor	welke	leeftijd	schrijf	je	het	liefst?	
Als je kijkt naar de boeken die ik tot nu toe heb geschreven, kun je het antwoord 
waarschijnlijk raden: 
a. voor de bovenbouw van de basisschool, dus voor groep 6, 7 en 8. 
b. voor de leeftijd van 12 – 15 jaar. 

Vanaf	wanneer	schrijf	je	en	waarom	ben	je	gaan	schrijven?	
Ik ben in 1998 met schrijven begonnen. 
Waarom schrijf ik? Tsja… ik heb altijd veel kinderboeken gelezen (en doe dat nog!). Ik 
dacht regelmatig: ‘Wat zou het leuk zijn als er van mij ook een kinderboek verschijnt’. In 
1998 stuurde ik (nadat de uitgever daar om had gevraagd) het eerste hoofdstuk van een 
boek op. De uitgever vroeg vervolgens of ik verder wilde schrijven. Zo is ‘Schuld’ 
ontstaan. En vanaf dat moment had ik de smaak te pakken! 

Wat	is	je	favoriete	kinderboek?	
Ik heb geen favoriet kinderboek. Er zijn heel veel boeken die ik leuk of spannend vind om 
te lezen. Een paar boeken die ik erg goed vind: ‘Pijnstillers’ van Carry Slee, ‘Brand’ van Erik 
de Gruijter, ‘Heibel in m’n hoofd’ van Guurtje Leguijt, ‘Mijn vriend Samuel’ van Janne 
IJmker, ‘De brief voor de koning’ van Tonke Dragt, ‘Blauwe plekken’ van Anke de Vries en 
‘Al het water van de zee’ van Greet Beukenkamp. Dit laatste boek vind ik heel knap 
geschreven. Het gaat over een klas die op kamp gaat. In de klas wordt een jongen telkens 
gepest. Greet Beukenkamp schrijft elk hoofdstuk vanuit een andere persoon. Dus: vanuit 
een pester, vanuit een meeloper, etc. Heel goed! 
Maar… er zijn veel meer heel goede kinderboeken. Bijvoorbeeld de boeken van Simone 
van der Vlugt en Henk Koesveld. 

Waarom	schrijf	je?	
Het belangrijkste wat ik wil duidelijk maken is: ‘Zorg voor elkaar’, ‘Help elkaar’, ‘Laat 
anderen niet in de steek’, ‘Praat over je problemen’. 
Ik vind dat we tegenwoordig zo weinig aandacht voor elkaar hebben. Zo van: ikke, ikke, 
ikke en de rest kan … 
Dat vind ik jammer. Dus mijn hoofdthema: Als er problemen zijn, help elkaar dan!!! Verder 
hoop ik dat kinderen het ‘gewoon leuk vinden’ om mijn boeken te lezen. 
 



Hoe	kom	je	aan	ideeën?	
a. Door wat ik zelf mee maak. Ik ben namelijk directeur van een basisschool en geef nog 
één dag les aan groep 8. Heel veel onderwerpen uit mijn boeken heb ik zelf meegemaakt: 
pesten via msn, een 1 aprilgrap, roddelen… 
b. Door verhalen van oud-leerlingen die in het voortgezet onderwijs zitten. 
c. Ik krijg ideeën door artikelen die ik in de krant lees. Intussen heb ik een map vol 
krantenknipsels. Regelmatig zoek ik daarin naar een onderwerp. 

Waar	schrijf	je	het	liefst?	
Op een plaats waar het rustig is. Ik heb gelukkig een laptop. Soms werk ik in de kamer, 
soms in de keuken. Ik zoek altijd een stille plek in huis op. Als ik die niet kan vinden neem 
ik mijn laptop mee naar school (ik woon heel dicht bij mijn werk) en ga daar verder met 
mijn boek. 

Vind	je	de	begeleiding	door	een	uitgeverij	fijn?	
Uiteraard! Zonder begeleiding van een redacteur is het veel moeilijker. Een redacteur 
zorgt dat mijn boeken ‘beter worden’. Een schrijfcursus heb ik nooit gevolgd. Sinds 2007 
hebben we als vier bevriende auteurs (Bert Wiersema, Roland Kalkman, Bram Kasse en 
ik) de koppen bij elkaar gestoken en praten we over het schrijven en over elkaars werk. 
Zo'n klankbord is fijn. 
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