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Ik	  schrijf	  het	  liefst	  voor…	  
Mijn	  eerste	  boek	  is	  bedoeld	  voor	  kinderen	  vanaf	  tien	  jaar.	  Dat	  is	  meteen	  de	  leeftijd	  waar	  ik	  me	  het	  
best	  bij	  thuis	  voel.	  Kinderen	  in	  de	  hogere	  groepen	  van	  de	  basisschool	  weten	  zó	  veel	  en	  lepelen	  
dingen	  op	  die	  volwassenen	  allang	  weer	  vergeten	  zijn.	  Dat	  leren	  ze	  natuurlijk	  op	  school,	  maar	  het	  
komt	  ook	  omdat	  ze	  zo	  nieuwsgierig	  zijn.	  Ze	  willen	  alles	  weten.	  Niet	  morgen,	  maar	  nu.	  Daar	  help	  ik	  
ze	  graag	  een	  beetje	  bij!	  

Vanaf	  wanneer	  ben	  je	  gaan	  schrijven.	  
In	  juni	  2012,	  om	  precies	  te	  zijn.	  Lieneke,	  onze	  oudste,	  zat	  toen	  in	  groep	  vijf	  en	  ging	  lezen	  steeds	  
leuker	  vinden.	  Er	  was	  wel	  een	  probleem.	  Voor	  kinderen	  zoals	  zij,	  die	  dol	  zijn	  op	  informatieboeken,	  
maar	  niet	  houden	  van	  oorlogsboeken,	  boevenboeken	  en	  griezelboeken,	  blijft	  er	  best	  weinig	  over.	  
Het	  leek	  me	  wel	  aardig	  om	  een	  kinderboek	  te	  schrijven	  dat	  tussen	  de	  regels	  door	  bol	  staat	  van	  
techniek	  en	  wetenschap.	  Het	  moest	  spannend	  worden,	  maar	  niet	  te	  onwerkelijk.	  

Wat	  zijn	  je	  lievelingsboeken?	  
Als	  kind	  vulde	  ik	  in	  de	  bibliotheek	  mijn	  tas	  het	  liefst	  met	  informatieboeken	  over	  verre	  sterren	  en	  
kleurige	  planeten.	  Had	  ik	  die	  allemaal	  gehad,	  dan	  ging	  ik	  net	  zo	  makkelijk	  over	  op	  spinnen,	  vulkanen	  
of	  piramides.	  
Sinds	  ik	  zelf	  ben	  gaan	  schrijven,	  pak	  ik	  weer	  naar	  jeugdboeken.	  Om	  te	  zien	  hoe	  het	  moet,	  maar	  ook	  
hoe	  het	  niet	  moet!	  Lieneke	  neemt	  regelmatig	  een	  boek	  van	  Henk	  Koesveld	  mee	  naar	  huis.	  
Spannende	  boeken	  die	  diep	  de	  geschiedenis	  induiken.	  Mooi!	  Vorig	  jaar	  heb	  ik	  “Stad	  in	  de	  storm”	  
gelezen,	  van	  Thea	  Beckman.	  Dat	  moet	  je	  ook	  doen!	  En	  laat	  ik	  maar	  eerlijk	  zijn.	  Voorlezen	  doe	  ik	  het	  
liefst	  uit	  Jip	  en	  Janneke.	  

Waarom	  schrijf	  je…	  
In	  de	  eerste	  plaats	  omdat	  ik	  het	  leuk	  vind.	  Schrijven	  op	  zich	  doe	  ik	  al	  jaren,	  als	  
wetenschapsredacteur	  voor	  het	  Reformatorisch	  Dagblad.	  Maar	  het	  schrijven	  van	  een	  boek	  is	  echt	  
andere	  koek,	  een	  welkome	  afwisseling!	  
Ik	  vind	  het	  mooi	  om	  kinderen	  die	  dol	  zijn	  op	  techniek	  een	  boek	  te	  bieden	  waar	  ze	  niet	  alleen	  lekker	  
in	  kunnen	  lezen,	  maar	  ook	  nog	  eens	  flink	  wat	  van	  opsteken.	  

Waar	  of	  wanneer	  krijg	  je	  ideeën	  voor	  een	  boek?	  
Het	  idee	  voor	  mijn	  eerste	  boek	  “Raadsels	  rond	  een	  zonnewijzer”	  is	  me	  tijdens	  mijn	  werk	  als	  
journalist	  op	  een	  presenteerblaadje	  aangeboden.	  Het	  speelt	  zich	  af	  rond	  een	  ‘levende’	  zonnewijzer	  
die	  alleen	  de	  tijd	  aangeeft	  als	  je	  er	  bovenop	  gaat	  staan	  (en	  de	  zon	  schijnt,	  natuurlijk).	  Jaren	  geleden	  
heb	  ik	  over	  die	  zonnewijzer	  geschreven	  in	  de	  krant	  en	  nu	  komt	  dat	  onderwerp	  weer	  goed	  van	  pas!	  En	  
zo	  kan	  ik	  nog	  wel	  een	  handvol	  onderwerpen	  bedenken…	  



Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Het	  liefst	  in	  een	  afgelegen	  vakantiehuisje	  aan	  de	  kust	  van	  Bretagne,	  om	  maar	  een	  zijstraat	  te	  
noemen.	  Maar	  helaas,	  dat	  heb	  ik	  niet.	  Dus	  staat	  mijn	  laptop	  midden	  in	  de	  woonkamer,	  op	  een	  
hoekje	  van	  de	  eettafel.	  Schrijven	  doe	  ik	  ’s	  avonds.	  Het	  liefst	  als	  iedereen	  slaapt.	  Of	  overdag	  als	  het	  
rustig	  is	  in	  huis.	  Maar	  dat	  is	  het	  bijna	  nooit.	  

Vind	  je	  het	  fijn	  om	  door	  een	  redacteur	  begeleid	  te	  worden?	  
Dat	  is	  zelfs	  hard	  nodig!	  Zij	  zorgt	  ervoor	  dat	  ik	  niet	  te	  snel	  tevreden	  ben	  met	  wat	  ik	  heb	  geschreven.	  
Bovendien	  komt	  ze	  met	  tips	  om	  het	  verhaal	  beter	  of	  spannender	  te	  maken.	  Ze	  zegt	  wat	  er	  moet	  
veranderen,	  maar	  niet	  precies	  hoe	  je	  dat	  moet	  doen.	  Ze	  blijft	  het	  je	  eigen	  verhaal.	  

Heb	  je	  ooit	  een	  schrijfcursus	  gevolgd?	  
Nee,	  maar	  door	  mijn	  werk	  bij	  het	  Reformatorisch	  Dagblad	  heb	  ik	  al	  ervaring	  met	  schrijven.	  
Bovendien	  krijg	  ik	  veel	  tips	  en	  sturing	  van	  mijn	  redacteur	  en	  een	  paar	  meelezers.	  

Heb	  je	  tips	  voor	  andere	  schrijvers?	  
Wil	  je	  graag	  een	  boek	  schrijven,	  begin	  dan	  niet	  te	  snel.	  Je	  kunt	  er	  ook	  te	  onervaren	  voor	  zijn.	  Ga	  wel	  
veel	  lezen!	  
Voor	  mij	  is	  de	  leeftijd	  van	  mijn	  eigen	  kinderen	  belangrijk.	  Veel	  van	  hun	  gedrag	  en	  interesses	  verwerk	  
ik	  in	  mijn	  boek.	  Met	  alleen	  peuters	  en	  kleuters	  om	  me	  heen	  had	  ik	  nooit	  een	  boek	  voor	  tienjarigen	  
kunnen	  schrijven.	  
	  
Zo	  gaat	  dat	  bij	  mij,	  maar	  misschien	  werkt	  dat	  bij	  jou	  anders.	  Ga	  dan	  gewoon	  beginnen!	  Denk	  wel	  
eerst	  goed	  na	  wat	  je	  precies	  wilt	  schrijven	  en	  waarom.	  Dat	  maakt	  je	  boek	  beter.	  
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