
Interview	  met	  Judith	  van	  Helden	  	  

Waarom	  schrijf	  je?	  
Op	  mijn	  zevende	  verjaardag	  kreeg	  ik	  een	  typmachine	  (computers	  had	  je	  toen	  nog	  bijna	  
niet,	  niet	  te	  geloven…)	  en	  sinds	  die	  tijd	  schrijf	  ik	  verhalen.	  Samen	  met	  lezen	  is	  dat	  mijn	  
grootste	  hobby.	  Ook	  als	  kind	  las	  ik	  al	  erg	  veel.	  Het	  liefst	  spannende	  boeken	  zoals	  de	  serie	  
van	  ‘De	  Vijf’	  of	  het	  boek	  ‘De	  Zevensprong’.	  Ook	  ‘Reis	  door	  de	  nacht’	  heb	  ik	  heel	  vaak	  
gelezen.	  Inmiddels	  heb	  ik	  zelf	  kinderen	  en	  vind	  ik	  het	  ook	  erg	  leuk	  om	  verhaaltjes	  voor	  
hen	  te	  bedenken.	  Zo	  zijn	  de	  verhaaltjes	  over	  Sam	  en	  Sara	  ontstaan.	  
Ik	  schrijf	  dus	  vooral	  omdat	  ik	  verhalen	  zo	  leuk	  vind	  dat	  ik	  gewoon	  niet	  zonder	  kan.	  

Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
De	  boeken	  die	  ik	  nu	  geschreven	  heb	  zijn	  voor	  kinderen	  van	  3	  tot	  ongeveer	  6	  jaar.	  Maar	  ik	  
vind	  het	  ook	  leuk	  om	  voor	  oudere	  kinderen	  verhalen	  te	  schrijven.	  Wie	  weet	  schrijf	  ik	  ook	  
nog	  wel	  eens	  een	  boek	  voor	  hen.	  

Hoe	  kom	  je	  aan	  ideeën	  voor	  een	  boek?	  
Soms	  door	  iets	  wat	  mijn	  eigen	  kinderen	  doen,	  soms	  door	  een	  zin	  die	  ik	  hoor	  of	  lees.	  
Eigenlijk	  kan	  bijna	  alles	  mij	  wel	  op	  een	  idee	  brengen.	  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Lekker	  thuis,	  achter	  de	  computer.	  

Vind	  je	  de	  begeleiding	  van	  een	  redacteur	  fijn?	  
Ja.	  Een	  redacteur	  ziet	  dingen	  waar	  je	  zelf	  overheen	  leest.	  Door	  de	  tips	  die	  je	  krijgt,	  leer	  je	  
zelf	  ook	  steeds	  beter	  schrijven.	  

Heb	  je	  een	  schrijfcursus	  gevolgd?	  
Nee,	  maar	  ik	  ben	  wel	  een	  paar	  keer	  naar	  een	  schrijversdag	  geweest.	  Dat	  is	  eigenlijk	  een	  
soort	  cursus	  van	  één	  dag.	  

Heb	  je	  tips	  voor	  andere	  schrijvers?	  
Geef	  niet	  te	  snel	  op.	  Een	  verhaal	  is	  bijna	  nooit	  in	  één	  keer	  goed.	  Als	  je	  klaar	  bent,	  leg	  het	  
dan	  een	  paar	  dagen	  weg	  en	  kijk	  er	  dan	  opnieuw	  naar.	  Vaak	  zie	  je	  dan	  wel	  dingen	  die	  nog	  
beter	  kunnen.	  En	  maak	  een	  verhaal	  ook	  af.	  Soms	  gaat	  dat	  heel	  gemakkelijk	  maar	  soms	  
moet	  je	  jezelf	  daar	  toe	  zetten.	  Doe	  dat	  dan	  ook.	  
	  



Bibliografie:	  
Sam	  en	  Sara,	  Columbus,	  2006	  
Kleuren	  op	  de	  stoep,	  Columbus,	  2007	  
	  
Serie	  'De	  Slimbo's':	  Dieven	  in	  het	  museum,	  Columbus,	  2008	  &	  Supermarkt	  in	  brand,	  
Columbus,	  2008.	  De	  verdwenen	  verhuiswagen,	  Columbus,	  2009.	  
Meiden	  van	  de	  kook,	  Columbus	  
Een	  uitgekookt	  plan,	  Columbus	  
Vriendschap	  op	  het	  menu,	  Columbus	  
Smaken	  verschillen,	  Columbus	  
	  
	  
	  
	  


