
	  

Guurtje	  Leguijt	  

Waar	  ben	  je	  geboren?	  
In	  Krommenie	  (Noord-‐Holland)	  

Vertel	  's	  iets	  over	  je	  jeugd?	  
Ik	  was	  de	  6e	  uit	  een	  gezin	  van	  8	  kinderen.	  Ik	  kom	  uit	  een	  warm,	  liefdevol	  christelijk	  gezin.	  
School	  vond	  ik	  leuk,	  zeker	  niet	  vervelend.	  We	  woonden	  in	  een	  kinderrijke	  buurt,	  waar	  we	  
heel	  veel	  buiten	  speelden.	  We	  hadden	  allerlei	  clubs	  waarvan	  ik	  meestal	  de	  oprichter	  was.	  
(bijv.	  een	  voetbalclub,	  een	  detectiveclub	  en	  een	  zelfverdedigingsclub.	  

Wat	  waren	  vroeger	  je	  lievelingsboeken?	  Lees	  je	  nu	  nog	  
jeugdboeken?	  
Ik	  las	  vroeger	  al	  heel	  veel.	  We	  woonden	  vlakbij	  de	  bibliotheek	  waar	  ik	  meerdere	  keren	  per	  
week	  heen	  ging.	  Het	  meest	  hield	  ik	  van	  spannende	  (jongens-‐)boeken,	  bijv.	  die	  van	  Piet	  
Prins,	  de	  Kameleon-‐serie	  en	  de	  boeken	  over	  de	  Tweede	  Wereldoorlog.	  
Soms	  lees	  ik	  nu	  nog	  jeugdboeken.	  

Wat	  zijn	  nu	  je	  lievelingsschrijvers?	  Welke	  boeken	  raad	  je	  aan?	  
Nu	  lees	  ik	  nog	  steeds	  het	  liefst	  spannende	  boeken,	  vooral	  psychologische	  thrillers.	  Ik	  vind	  
Renate	  Dorrestein	  een	  goede	  schrijfster,	  maar	  ook	  Hella	  Haasse,	  Geert	  Mak,	  Hubert	  
Lampo,	  Maarten	  't	  Hart.	  
Mijn	  aanraders	  zijn	  :	  
Hans	  Werkman	  :	  Het	  hondje	  van	  Sollie	  
Sjaak	  Verboom	  :	  Brandglas	  
Judith	  Koelemeijer	  :	  Het	  zwijgen	  van	  Maria	  Zachea.	  
Randy	  Alcorn	  :	  Thuiskomst	  
Annelie	  Botes	  :	  Raadselkind.	  

Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Voor	  wat	  oudere	  kinderen	  van	  10-‐14	  jaar;	  ik	  heb	  ondertussen	  ook	  drie	  romans	  voor	  
volwassenen	  geschreven.	  

Brengen	  je	  kinderen	  je	  op	  een	  idee	  voor	  het	  schrijven	  van	  boeken?	  
Mijn	  man	  Johan	  en	  ik	  hebben	  3	  kinderen.	  De	  kinderen	  brengen	  mij	  op	  ideeën,	  bijv.	  bij	  het	  
boek	  'Heibel	  in	  m'n	  hoofd',	  maar	  helpen	  ook,	  zoals	  bijv.	  bij	  het	  bedenken	  van	  een	  leuke	  
rage	  (Stinkende	  stuiterballen).	  
	  



Heb	  je	  meer	  hobby's,	  behalve	  schrijven?	  
Lezen,	  rommelmarkten	  en	  kringloopwinkels	  bezoeken,	  oude	  meubels	  opknappen,	  
wandelen.	  

Waarom	  schrijf	  je	  ?	  
Omdat	  ik	  het	  gewoon	  leuk	  vindt,	  ook	  wel	  om	  kinderen	  iets	  mee	  te	  geven,	  of	  omdat	  er	  
bepaalde	  onderwerpen	  zijn	  waarover	  ik	  wil	  schrijven.	  

Waar	  of	  wanneer	  krijg	  je	  een	  idee	  voor	  een	  boek?	  
Meestal	  krijg	  ik	  dat	  idee	  er	  toeval,	  door	  iets	  wat	  ik	  zie	  of	  hoor.	  De	  stinkende	  stuiterballen	  
was	  een	  idee	  van	  een	  vriendin	  ('Waarom	  schrijf	  je	  geen	  boek	  over	  rages?')	  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Mijn	  computer	  staat	  in	  de	  woonkamer.	  Dat	  is	  soms	  lastig	  (niet	  zo	  rustig)	  maar	  het	  
voordeel	  is	  dat	  ik	  er	  even	  gemakkelijk	  achter	  ga	  zitten	  (of	  moet	  je	  zeggen:	  voor)	  

Vind	  je	  de	  begeleiding	  van	  een	  redacteur	  van	  de	  uitgeverij	  prettig?	  
Een	  redacteur	  is	  erg	  belangrijk:	  ik	  ben	  dan	  ook	  erg	  blij	  dat	  ik	  twee	  hele	  aardige	  en	  goede	  
redacteurs	  heb.	  Je	  moet	  met	  een	  redacteur	  kunnen	  lezen	  en	  schrijven!	  

Volg	  je	  een	  schrijfcursus	  of	  bezoek	  je	  de	  Schrijversschool	  ?	  
Ik	  heb	  jaren	  geleden	  een	  plaatselijke	  schrijfcursus	  gevolgd,	  in	  2003	  volgde	  ik	  een	  
literatuurcursus	  en	  ik	  bezoek	  met	  veel	  plezier	  de	  jaarlijkse	  schrijversdagen	  van	  de	  
Werkgroep	  Christelijke	  Kinderboeken.	  

Heb	  je	  tips	  voor	  andere	  schrijvers?	  
De	  belangrijkste	  tip	  is,	  denk	  ik	  :	  Wil	  je	  gaan	  schrijven,	  begin	  er	  dan	  mee.	  Heel	  veel	  mensen	  
zeggen	  :	  'Ik	  wil	  ooit	  nog	  eens	  een	  boek	  gaan	  schrijven....')	  Ooit...	  
Als	  je	  wilt	  schrijven	  om	  uit	  te	  geven	  moet	  je	  je	  goed	  verdiepen	  in	  de	  groep	  waarvoor	  je	  
wilt	  gaan	  schrijven.	  Luister	  goed	  naar	  anderen	  en	  wees	  alleen	  eigenwijs	  als	  je	  heel	  zeker	  
bent	  van	  jezelf.	  	  
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