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Waar	  en	  wanneer	  ben	  je	  geboren?	  
Op	  29	  april	  1969	  te	  Capelle	  aan	  de	  IJssel.	  

Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Ik	  heb	  inmiddels	  boeken	  geschreven	  voor	  bijna	  alle	  leeftijden.	  Ik	  vind	  het	  eerlijk	  gezegd	  
allemaal	  even	  leuk.	  Ik	  heb	  niet	  echt	  een	  voorkeur	  voor	  een	  bepaalde	  leeftijd.	  

Heb	  je	  zelf	  kinderen?	  
Ja,	  een	  jongen	  en	  een	  meisje.	  Zij	  hebben	  mij	  geïnspireerd	  voor	  de	  verhalen	  in	  de	  boeken	  
van	  Hans	  en	  Laura.	  

Wat	  zijn	  je	  hobby's?	  
Lezen,	  voorlezen,	  verhalen	  vertellen	  op	  de	  zondagsschool,	  klussen	  in	  huis,	  lesgeven	  aan	  
jongeren	  en	  nog	  veel	  meer.	  

Welke	  boeken	  las	  je	  vroeger	  graag?	  
Ook	  vroeger	  al	  las	  ik	  van	  alles	  en	  nog	  wat.	  Ik	  had	  niet	  echt	  een	  voorkeur.	  Wel	  weet	  ik	  nog	  
dat	  ik	  5	  Kameleonboeken	  had,	  en	  elke	  keer	  als	  ik	  een	  paar	  dagen	  ziek	  op	  bed	  lag,	  las	  ik	  
die	  alle	  vijf	  achter	  elkaar	  uit.	  Meestal	  was	  ik	  daarna	  weer	  beter.	  Mijn	  lievelingsboeken	  
waren	  Jan	  Terlouw,	  Evert	  Hartman	  en	  Thea	  Beckman.	  Maar	  ook	  de	  Bob	  Evers	  serie	  heb	  
ik	  nog	  helemaal	  compleet	  in	  de	  kast	  staan.	  

Lees	  je	  nu	  nog	  jeugdboeken?	  
Ja,	  heel	  veel.	  Vooral	  C-‐boeken	  voor	  11+,	  bijvoorbeeld	  Anke	  de	  Vries.	  Mijn	  
lievelingsschrijvers	  (jeugdboeken):	  	  	  
Anke	  de	  Vries	  vind	  ik	  heerlijk	  om	  te	  lezen.	  Ook	  Lieneke	  Dijkzeul,	  Johan	  Frinsel,	  Jan	  
Terlouw,	  Evert	  Hartman,	  en	  nog	  veel	  meer.	  

Vanaf	  wanneer	  schrijf	  je?	  
Ik	  schrijf	  vanaf	  dat	  ik	  uit	  militaire	  dienst	  kwam.	  Toen	  ben	  ik	  voor	  het	  eerst	  een	  serieuze	  
poging	  gaan	  doen	  een	  boek	  te	  schrijven.	  Maar	  al	  sinds	  de	  middelbare	  school	  schreef	  ik	  af	  
en	  toe	  verhalen	  en	  opstellen,	  gewoon	  voor	  mijn	  eigen	  plezier.	  
	  



Waar	  krijg	  je	  ideeën	  voor	  het	  schrijven	  van	  een	  boek?	  
Overal.	  Tijdens	  het	  lezen	  van	  een	  piepklein	  berichtje	  in	  een	  krant.	  Op	  bed,	  net	  voordat	  ik	  
in	  slaap	  val.	  Als	  ik	  sta	  te	  kijken	  hoe	  een	  lagere	  school	  wordt	  afgebroken.	  Je	  kunt	  het	  zo	  
gek	  niet	  bedenken	  waar	  ik	  allemaal	  ideeën	  heb	  opgedaan.	  

Waarom	  schrijf	  je?	  
Ik	  schrijf	  in	  de	  eerste	  plaats	  omdat	  ik	  het	  leuk	  vind	  verhalen	  te	  verzinnen.	  Als	  het	  even	  
kan,	  probeer	  ik	  in	  elk	  boek	  ook	  informatie	  te	  brengen	  waar	  kinderen	  ook	  wat	  van	  leren	  
en	  omdat	  er	  onderwerpen	  zijn	  waar	  ik	  gewoon	  over	  wil	  schrijven.	  
Belangrijk	  vind	  ik	  dat	  er	  in	  mijn	  verhalen	  iets	  naar	  voren	  komt	  van	  de	  boodschap	  van	  
het	  evangelie.	  De	  kunst	  en	  uitdaging	  daarin	  is	  om	  het	  geen	  christelijk	  glazuurlaagje	  te	  
laten	  zijn	  dat	  over	  het	  verhaal	  wordt	  gegoten,	  maar	  een	  zuurdesem	  dat	  door	  het	  hele	  
verhaal	  is	  getrokken	  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Overal	  waar	  ik	  even	  alleen	  kan	  zijn	  en	  niet	  gestoord	  wordt	  door	  mensen	  om	  mij	  heen.	  
Dat	  kan	  zijn	  op	  mijn	  eigen	  zolderkamertje	  achter	  mijn	  computer.	  	  Helemaal	  stil	  moet	  het	  
dan	  zijn,	  zodat	  ik	  helemaal	  weg	  kan	  dromen	  in	  mijn	  verhaal.,	  Maar	  ook	  buiten	  vind	  ik	  het	  
heerlijk,	  in	  het	  zonnetje	  met	  pen	  en	  papier.	  

Heb	  	  je	  ooit	  een	  schrijfcursus	  gevolgd?	  
Ja,	  bij	  de	  NTI	  de	  cursus	  Korte	  Verhalen	  &	  Romans	  schrijven.	  Ook	  volg	  ik	  de	  
lerarenopleiding	  voor	  Leraar	  Nederlands,	  waar	  ook	  veel	  aandacht	  wordt	  besteed	  aan	  
(creatief)	  schrijven.	  

Vind	  je	  de	  begeleiding	  van	  een	  redacteur	  van	  de	  uitgeverij	  prettig?	  	  
Ik	  vind	  het	  fijn	  als	  een	  redacteur	  mij	  begeleidt	  bij	  het	  schrijven,	  maar	  dat	  begeleiden	  
moet	  niet	  te	  dwingend	  en	  teveel	  worden.	  

Heb	  je	  tips	  voor	  andere	  schrijvers?	  
Veel	  lezen.	  
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