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Wil	  je	  iets	  over	  jezelf	  vertellen?	  
Tot	  mijn	  vijfde	  jaar	  heette	  ik	  Atie.	  Ik	  ben	  18-‐11-‐'67	  geboren	  in	  's	  Gravenpolder,	  maar	  
opgegroeid	  op	  de	  Veluwe.	  Speelde	  vaak	  buiten	  met	  mijn	  vrien-‐	  dinnetje	  Anneke.	  We	  
bouwden	  dijken	  in	  de	  beek	  om	  het	  water	  tegen	  te	  houden	  of	  speelden	  spelletjes,	  die	  we	  
zelf	  verzonnen.	  Vingen	  kikkervisjes	  en	  vliegerden.	  
Ik	  doorliep	  de	  MAVO	  en	  de	  tweejarige	  Intas.	  Daarna	  werkte	  ik	  voor	  een	  Hervormde	  
diakonale	  stichting	  in	  gezinnen	  en	  bij	  bejaarden.	  
In	  1991	  ben	  ik	  getrouwd	  met	  Jaap.	  Samen	  kregen	  wij	  zes	  kinderen.	  Ik	  ben	  
thuisblijfmoeder	  en	  schrijf	  op	  de	  dinsdag	  en	  donderdagmiddagen	  aan	  mijn	  boek.	  
Natuurlijk	  ook	  s-‐avonds,	  wanneer	  de	  kinderen	  naar	  bed	  zijn	  en	  het	  heel	  stil	  is.	  

Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Omdat	  ik	  twee	  puberdochters	  heb	  vind	  ik	  het	  leuk	  voor	  om	  voor	  die	  leeftijd,	  11-‐16	  
jarigen,	  te	  schrijven.	  

Vanaf	  wanneer	  schrijf	  je	  en	  waarom	  ben	  je	  gaan	  schrijven?	  
Ik	  schrijf	  al	  vanaf	  dat	  ik	  schrijven	  kan.	  In	  klas	  vijf	  (groep	  7)	  kreeg	  ik	  complimentjes	  voor	  
mijn	  opstellen.	  Daardoor	  kon	  ik	  niet	  meer	  stoppen	  en	  schreef	  schriften	  vol.	  Gewoon	  
omdat	  ik	  het	  leuk	  vond.	  

Welke	  boeken	  las	  je	  vroeger	  graag?	  
Ik	  las	  alleen	  maar	  jongensboeken.	  En	  dan	  gewoon	  alles	  wat	  ik	  tegenkwam	  in	  de	  bieb.	  
Snuf	  de	  hond,	  vond	  ik	  schitterend!	  Ik	  hield	  vooral	  van	  spanning.	  Wanneer	  de	  boeken	  van	  
Bert	  Wiersema	  toen	  bestonden	  zou	  ik	  ze	  verslonden	  hebben,	  zeker	  weten.	  Ik	  had	  niet	  
echt	  een	  lievelingsboek	  als	  kind.	  
Ik	  lees	  nog	  steeds	  heel	  veel	  jeugdboeken.	  Mijn	  favorieten	  zijn:	  De	  stille	  soldaat,	  door	  
Herman	  v.	  Campenhout;	  De	  kinderen	  van	  het	  Achtste	  Woud,	  door	  Els	  Pelgrom	  en	  
Kruistocht	  in	  spijkerbroek,	  door	  Thea	  Beckman.	  

Heb	  je	  nog	  andere	  hobby's,	  naast	  het	  schrijven?	  
Klassiek	  gitaar	  beluisteren,	  scrappen,	  lezen,	  en	  af	  en	  toe	  een	  mooi	  DVD-‐tje	  kijken	  met	  de	  
kinderen.	  
	  

Waarom	  schrijf	  je?	  
Omdat	  ik	  er	  ontzettend	  van	  geniet	  en	  het	  leuk	  vind	  om	  een	  onderwerp	  uit	  te	  pluizen.	  En	  
het	  dan	  in	  de	  vorm	  van	  een	  kinderboek	  te	  gieten.	  



Waar	  of	  wanneer	  krijg	  je	  ideeën	  voor	  een	  boek?	  
Gewoon	  onder	  het	  strijken	  of	  via	  de	  media.	  Soms	  kan	  ik	  niet	  slapen	  van	  alle	  ideeen	  die	  
opeens	  door	  mijn	  hoofd	  buitelen.	  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Op	  de	  laptop,	  aan	  de	  eetkamertafel,	  's	  Avonds	  na	  negenen.	  

Vind	  je	  de	  begeleiding	  van	  een	  redacteur	  van	  de	  uitgeverij	  prettig?	  
Ja,	  dat	  vind	  ik	  echt	  onmisbaar.	  Ik	  leer	  er	  van	  en	  soms	  kom	  je	  ineens	  tot	  iets	  heel	  leuks	  
waar	  jezelf	  niet	  aan	  gedacht	  heb.	  Een	  redacteur	  ziet	  je	  valkuilen	  en	  helpt	  ze	  te	  ontwijken.	  
Het	  is	  echt	  heel	  belangrijk	  dat	  je	  een	  goede	  coach	  heb.	  

Heb	  je	  ooit	  een	  schrijfcursus	  doorlopen?	  
Ja,	  een	  schriftelijke	  maar	  die	  heb	  ik	  niet	  afgemaakt	  omdat	  ik	  daardoor	  geen	  tijd	  meer	  
voor	  het	  schrijven	  zelf	  had.	  Het	  is	  wel	  een	  aanrader!	  Ik	  heb	  heel	  wat	  boeken	  over	  
schrijven	  aangeschaft,	  wat	  echt	  goed	  en	  leerzaam	  is.	  

Heb	  je	  tips	  voor	  schrijvers?	  
Nee,	  ik	  voel	  me	  een	  beginneling.	  Het	  boek	  'Schrijven	  voor	  kinderen'	  van	  Wim	  Daniels	  wil	  
ik	  iedereen	  aanbevelen.	  
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