
Interview	  met	  Helga	  Warmels	  
	  
Helga	  Warmels,	  Woerden,	  email:	  warmels@planet.nl	  
helgawarmels.nl/helgawarmels.nl	  

Helga,	  waarom	  schrijf	  je?	  
	  
‘Ik	  schrijf	  omdat	  ik	  daar	  blij	  van	  word.	  Ik	  werd	  er	  al	  blij	  van	  toen	  ik	  nog	  maar	  een	  meisje	  
was,	  en	  nu	  ik	  grijze	  haren	  krijg,	  word	  ik	  er	  nog	  steeds	  blij	  van.	  Ik	  vermoed	  dat	  schrijven	  me	  
happy	  maakt	  omdat	  ik	  dan	  de	  talenten	  gebruik	  die	  God	  me	  heeft	  gegeven,	  maar	  vraag	  me	  
niet	  hoe	  dat	  precies	  werkt.	  
	  
Het	  was	  dus	  niet	  zo	  vreemd	  dat	  ik	  de	  journalistiek	  in	  ging.	  Ik	  heb	  lang	  artikelen	  
geschreven	  voor	  allerlei	  kranten	  en	  tijdschriften,	  en	  met	  veel	  plezier.	  Toch	  groeide	  bij	  mij	  
in	  die	  jaren	  het	  verlangen	  zelf	  verhalen	  te	  verzinnen.	  En	  toen	  heb	  ik	  me	  op	  het	  schrijven	  
van	  kinderboeken	  gestort.	  
	  
Voor	  welke	  leeftijd	  ik	  schrijf,	  maakt	  me	  eigenlijk	  niet	  zo	  veel	  uit.	  In	  prentenboeken	  geniet	  
ik	  van	  de	  wisselwerking	  tussen	  de	  tekst	  en	  de	  illustraties.	  In	  boeken	  voor	  oudere	  kinderen	  
kun	  je	  juist	  weer	  lekker	  spanning	  opbouwen	  en	  stevige	  verhaallijnen	  neerzetten.	  Juist	  
vanwege	  die	  afwisseling	  wil	  ik	  voor	  álle	  leeftijden	  schrijven,	  misschien	  zelfs	  wel	  voor	  
volwassenen	  (later,	  als	  ik	  groot	  ben).’	  

Waar	  of	  wanneer	  krijg	  je	  ideeën	  voor	  een	  boek?	  
	  
‘Achter	  de	  computer	  gaan	  zitten	  en	  dan	  lukraak	  een	  verhaal	  verzinnen,	  dat	  kan	  ik	  niet.	  
Mijn	  verhaalideeën	  ontstaan	  doordat	  ik	  iets	  hoor,	  zie	  of	  meemaak.	  
	  
Waterspiegel	  ontstond	  bijvoorbeeld	  vanuit	  een	  gesprekje	  met	  een	  van	  mijn	  zonen,	  toen	  
nog	  een	  kleuter.	  Hij	  ging	  naar	  een	  verjaardagsfeestje.	  Op	  de	  uitnodiging	  stond:	  neem	  oud	  
brood	  mee.	  Hij	  vroeg	  aan	  mij:	  “Mam,	  waarvoor	  is	  dat	  brood?”	  Ik	  antwoordde:	  “Tja,	  jij	  
denkt	  natuurlijk	  dat	  jullie	  naar	  de	  kinderboerderij	  gaan.”	  Hij	  knikte.	  Waarop	  ik	  een	  verhaal	  
begon	  op	  te	  hangen	  over	  een	  monster	  in	  de	  singel	  dat	  erg	  graag	  kinderen	  lustte.	  Hij	  
geloofde	  me	  niet.	  Ik	  zei:	  “Heb	  je	  in	  de	  zomer	  weleens	  jongens	  in	  de	  singel	  zien	  
zwemmen?”	  Ja,	  dat	  had	  hij	  weleens	  gezien.	  “Maar	  weet	  je	  zeker	  dat	  ze	  ook	  allemaal	  weer	  
op	  de	  kant	  zijn	  geklommen?”	  Pedagogisch	  verantwoord	  was	  dit	  gesprekje	  vast	  niet,	  maar	  
het	  idee	  voor	  Waterspiegel	  was	  wel	  geboren.	  De	  opmerking	  over	  de	  zwemmende	  
jongens	  is	  letterlijk	  in	  het	  boek	  terechtgekomen.’	  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
	  



‘Gewoon	  in	  de	  huiskamer,	  achter	  de	  laptop,	  uitkijkend	  over	  de	  singel	  waarin	  misschien	  
wel	  dat	  kleuterverslindende	  monster	  zwemt.	  
	  
Het	  állerliefst	  schrijf	  ik	  natuurlijk	  in	  de	  serre	  van	  mijn	  landgoed	  in	  Portugal.	  Of	  op	  de	  
veranda	  van	  mijn	  villa	  aan	  de	  Italiaanse	  kust.	  Of	  in	  de	  torenkamer	  van	  mijn	  kasteeltje	  in	  
Schotland.	  Maar	  ja…	  Even	  doorsparen	  nog…’	  

Vind	  je	  het	  fijn	  dat	  een	  redacteur	  van	  een	  uitgever	  je	  begeleidt	  bij	  
het	  schrijven?	  
	  
‘Jááá!	  Ik	  wil	  steeds	  beter	  leren	  schrijven.	  Heerlijk	  dat	  er	  iemand	  is	  die	  me	  daarbij	  helpt,	  dat	  
ik	  het	  niet	  allemaal	  op	  eigen	  houtje	  voor	  elkaar	  moet	  zien	  te	  boksen.’	  
	  
	  
Helga	  heeft	  in	  2009	  op	  deze	  website	  in	  de	  rubriek	  'In	  the	  picture'	  gestaan.	  Hieronder	  het	  
interview	  uit	  'In	  the	  picture'.	  
	  
Helga	  Warmels	  schrijft	  in	  2009	  het	  actieprentenboek	  voor	  de	  Christelijke	  
KinderBoekenMaand,	  bij	  uitgeverij	  Callenbach.	  Dit	  prentenboek	  wordt	  geillustreerd	  door	  
Marieke	  ten	  Berge,	  die	  bekend	  is	  als	  illustrator	  van	  Yep	  (Ark	  Media).	  	  
	  

Hoe	  vind	  je	  het	  om	  het	  actieboek	  van	  de	  Christelijke	  
Kinderboekenmaand	  te	  schrijven?	  
Helemaal	  geweldig,	  een	  cadeautje.	  Zeker	  omdat	  ik	  een	  groentje	  ben	  in	  de	  
kinderboekenschrijverij;	  ik	  kom	  echt	  nog	  maar	  net	  kijken.	  

Heb	  je	  lang	  moeten	  nadenken	  om	  een	  invalshoek	  te	  vinden	  voor	  dit	  
boek?	  
Toen	  het	  thema	  (eten	  en	  snoepen)	  bekend	  werd,	  heb	  ik	  direct	  mijn	  redacteur	  bij	  
Callenbach	  benaderd.	  Ik	  liep	  namelijk	  al	  een	  poosje	  met	  een	  verhaalidee	  rond	  dat	  precies	  
op	  dit	  thema	  bleek	  aan	  te	  sluiten.	  Toen	  kwam	  Wilma	  met	  het	  voorstel	  daar	  het	  
prentenboek	  voor	  de	  Christelijke	  Kinderboekenmaand	  van	  te	  maken.	  

Hoe	  vind	  je	  de	  samenwerking	  met	  de	  illustrator?	  
Mijn	  redacteur	  benaderde	  Marieke	  ten	  Berge	  met	  de	  vraag	  of	  zij	  de	  illustraties	  wilde	  
maken	  voor	  dit	  boek.	  Gelukkig	  zei	  zij	  ja.	  En	  (klein	  wonder!)	  Marieke	  bleek	  het	  dorp	  te	  
kennen	  waar	  het	  verhaal	  zich	  afspeelt.	  Het	  boek	  is	  namelijk	  geïnspireerd	  op	  iemand	  die	  
écht	  bestaat.	  
	  



Kende	  je	  Marieke	  ten	  Berge	  al	  voordat	  je	  met	  dit	  boek	  begon?	  
Nee,	  ik	  kende	  haar	  niet	  persoonlijk.	  Ik	  had	  thuis	  al	  wel	  twee	  van	  haar	  boeken	  in	  de	  kast	  
staan.	  De	  samenwerking	  met	  haar	  verloopt	  prettig.	  Ze	  staat	  op	  een	  plezierige	  manier	  
open	  voor	  allerlei	  suggesties,	  en	  vervolgens	  geeft	  ze	  haar	  eigen	  draai	  aan	  al	  die	  
suggesties	  –	  verrassend!	  Elke	  keer	  als	  ze	  een	  nieuwe	  illustratie	  op	  de	  mail	  zet,	  voel	  ik	  me	  
alsof	  ik	  jarig	  ben	  en	  een	  cadeautje	  krijg	  

Wat	  vind	  je	  het	  schrijven	  van	  dit	  boek,	  in	  vergelijking	  met	  je	  debuut	  
'Tanden	  poetsen'	  en	  'Waterspiegel'(april	  09)	  
Dit	  boekje	  voelt	  veel	  meer	  aan	  als	  mijn	  creatie	  dan	  mijn	  debuut,	  Tandenpoetsen!	  Dit	  boek	  
is	  gebaseerd	  op	  een	  idee	  van	  mijzelf,	  terwijl	  het	  idee	  voor	  Tandenpoetsen!	  afkomstig	  was	  
van	  de	  illustrator	  van	  dat	  prentenboek,	  Barbara	  de	  Wolf.	  En	  het	  zijn	  ook	  totaal	  
verschillende	  boeken.	  Leuk	  vind	  ik	  dat.	  Ik	  zou	  niet	  graag	  continu	  hetzelfde	  soort	  boek	  
maken.	  
	  
Weet	  je	  dat	  je	  na	  het	  schrijven	  van	  een	  actieboekje	  een	  'bekende	  
naam'	  bent	  geworden.	  	  
Er	  worden	  namelijk	  duizenden	  exemplaren	  het	  prentenboek	  verkocht...	  
Tja,	  ik	  ben	  er	  al	  een	  paar	  keer	  op	  gewezen	  dat	  mijn	  naamsbekendheid	  zal	  toenemen.	  Een	  
beetje	  een	  raar	  idee.	  Maar	  tegelijkertijd	  een	  goede	  ontwikkeling.	  Een	  grotere	  
naamsbekendheid	  is	  niet	  verkeerd	  voor	  de	  verkoop	  van	  mijn	  boeken,	  toch?	  Ik	  laat	  het	  
gewoon	  maar	  allemaal	  gebeuren.	  
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