
	  
	  
	  

Nelly	  Klop-‐van	  der	  Bas	  
Nelly	  van	  der	  Bas,	  de	  naam	  waaronder	  ik	  schrijf	  is	  Nelly	  Klop	  -‐	  van	  der	  Bas	  
mail:	  	  nellyvdbas@gmail.com	  -‐	  	  website:	  www.nellyklop.nl	  
	  
Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Het	  liefst	  schrijf	  ik	  voor	  de	  leeftijd	  van	  4-‐7jaar,	  al	  wil	  ik	  wel	  eens	  een	  andere	  leeftijd	  proberen.	  
	  
Vanaf	  wanneer	  ben	  je	  gaan	  schrijven?	  
In	  1994	  is	  een	  gedichtenbundel	  van	  mij	  uitgegeven,	  maar	  ik	  schreef	  al	  toen	  ik	  kind	  was.	  	  
Ik	  ben	  gaan	  schrijven,	  omdat	  ik	  dat	  eigenlijk	  altijd	  al	  deed,	  maar	  niet	  wist	  dat	  het	  goed	  was	  voor	  uitgave.	  
	  
Wat	  waren	  vroeger	  je	  lievelingsboeken?	  
Reis	  door	  de	  nacht	  (dit	  zou	  iedereen	  gelezen	  moeten	  hebben!),	  Steffie	  van	  het	  grijze	  huis,	  Kruimeltje,	  boeken	  
van	  W.G.	  van	  de	  Hulst	  
	  
Wat	  zijn	  je	  lievelingsauteurs?	  
Hans	  Mijnders,	  Corien	  Oranje,	  Lynn	  Austin,	  Kristen	  Heizmann,	  	  
	  
Waarom	  schrijf	  je?	  
Het	  is	  een	  hobby	  en	  tegelijkertijd	  meer	  dan	  een	  hobby,	  want	  je	  bent	  er	  eigenlijk	  dag	  en	  nacht	  mee	  bezig.	  
Vooral	  een	  roman.	  
Kinderboeken	  zijn	  leuk,	  ik	  heb	  er	  zelf	  zoveel	  plezier	  in.	  Ik	  ga	  ook	  graag	  met	  kinderen	  om.	  Ik	  vind	  het	  ook	  leuk	  
omdat	  je	  met	  schrijven	  ook	  spelenderwijs	  kinderen	  iets	  kunt	  leren.	  
	  
Waar	  en	  wanneer	  krijg	  je	  ideeën	  voor	  een	  boek?	  
Dat	  is	  heel	  verschillend.	  Soms	  door	  bewust	  na	  te	  denken,	  soms	  door	  dagelijkse	  gebeurtenissen,	  soms	  wat	  je	  
leest	  in	  de	  krant	  of	  wat	  iemand	  vertelt.	  
	  
Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  	  
Gewoon	  in	  de	  kamer,	  maar	  wel	  als	  ik	  alleen	  ben.	  
	  	  
Vind	  je	  het	  fijn	  dat	  een	  redacteur	  begeleiding	  doet	  bij	  je	  boeken?	  	  
Dit	  heb	  ik	  nog	  nooit	  gehad,	  maar	  het	  lijkt	  me	  ook	  wel	  een	  goede	  ervaring.	  	  
	  
Heb	  je	  ooit	  	  een	  schrijfcursus	  	  gevolgd?	  	  
Ja,	  een	  NTI-‐cursus.	  	  
	  
Heb	  je	  tips	  voor	  andere	  schrijvers?	  	  
Wees	  jezelf	  en	  je	  kunt	  alles	  leren.	  Een	  mens	  is	  nooit	  te	  oud	  om	  dingen	  bij	  te	  leren.	  Ik	  zeg	  altijd:	  'Ik	  leer	  iedere	  
dag.	  
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