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Waar	  en	  wanneer	  ben	  je	  geboren?	  
In	  het	  jaar	  1969	  ben	  ik	  geboren	  in	  het	  stadje	  Hasselt,	  in	  de	  kop	  van	  onze	  provincie	  
Overijssel.	  Als	  doopnaam	  kreeg	  ik	  de	  naam	  Elisabeth,	  mijn	  achternaam	  was	  toen	  nog	  
Meesters.	  
Ik	  was	  het	  tweede	  kind	  en	  later	  kwamen	  er	  nog	  drie	  bij:	  allemaal	  jongens!	  
Waarschijnlijk	  deed	  ik	  daarom	  vaak	  spelletjes	  als	  slootjespringen,	  voetballen	  en	  nog	  meer	  
van	  die	  dingen.	  Slootjespringen	  liep	  trouwens	  niet	  altijd	  goed	  af…	  

Vertel	  ‘s	  iets	  over	  je	  jeugd	  
Toen	  ik	  vier	  werd,	  mocht	  ik	  naar	  de	  kleuterschool.	  Dat	  was	  een	  feest!	  
Ik	  weet	  nog	  goed	  dat	  ik	  huilde,	  toen	  ik	  er	  twee	  jaar	  later	  af	  moest.	  Of	  misschien	  was	  ik	  
toen	  bang	  om	  naar	  de	  grote	  school	  te	  gaan?	  
In	  klas	  1	  van	  die	  grote	  school	  (die	  nu	  basisschool	  heet)	  leerde	  ik	  lezen.	  Er	  ging	  een	  wereld	  
voor	  me	  open!	  Mijn	  vader	  had	  een	  rijwielhandel	  en	  ik	  weet	  nog	  hoe	  ik	  gebukt	  voor	  al	  die	  
fietsen	  hun	  namen	  probeerde	  te	  spellen.	  Moeilijke	  namen	  als	  peugeot,	  gazelle	  en	  
batavus.	  
In	  de	  klas	  lazen	  we	  verhaaltjes	  over	  joop	  en	  miep.	  Dat	  ging	  ongeveer	  zo:	  
joop	  op	  de	  tak.	  
miep	  op	  de	  tak.	  
daar	  komt	  oom.	  
oom	  met	  de	  bijl.	  
Al	  snel	  zocht	  ik	  iets	  spannender	  verhaaltjes	  op	  en	  het	  duurde	  niet	  lang	  of	  ik	  werd	  lid	  van	  
de	  bieb.	  Mijn	  eerste	  bezoek	  aan	  de	  bieb	  maakte	  veel	  indruk	  op	  mij:	  wat	  hadden	  ze	  daar	  
veel	  boeken,	  zeg!	  Trots	  leende	  ik	  mijn	  eerste	  boekje.	  Dat	  ging	  over	  een	  groepje	  kinderen	  
die	  een	  speeltuin	  in	  hun	  straat	  wilde…	  
Ik	  heb	  er	  daarna	  nog	  heel	  wat	  geleend	  en	  in	  elk	  boek	  was	  weer	  iets	  nieuws	  te	  beleven;	  ik	  
lachtte	  met	  Hielke	  en	  Sietze	  uit	  de	  Kameleon,	  ik	  huilde	  met	  Peerke	  (van	  W.G.	  van	  de	  
Hulst)	  en	  ik	  ging	  op	  reis	  met	  de	  kinderen	  uit	  de	  Kinderkaravaan.	  Dat	  is	  nou	  het	  leuke	  van	  
boeken:	  je	  zit	  gewoon	  in	  je	  stoel	  en	  toch	  beleef	  je	  de	  heerlijkste	  avonturen!	  
	  
Als	  kind	  wilde	  ik	  al	  juf	  worden	  en	  dat	  is	  ook	  gebeurd.	  Ik	  werk	  nog	  anderhalve	  dag	  per	  
week	  als	  juf	  op	  een	  school.	  Daar	  help	  ik	  kinderen	  die	  bijvoorbeeld	  rekenen	  of	  lezen	  
moeilijk	  vinden.	  (met	  een	  moeilijk	  Engels	  woord	  noem	  je	  dit	  Remedial	  Teacher)	  
Ik	  probeer	  kinderen	  die	  niet	  graag	  lezen	  toch	  aan	  het	  lezen	  te	  krijgen,	  want	  lezen	  is	  niet	  
alleen	  belangrijk,	  maar	  LEZEN	  IS	  ook	  LEUK!!	  
De	  rest	  van	  de	  week	  werk	  ik	  aan	  mijn	  boeken,	  bezoek	  scholen	  en	  tussendoor	  doe	  ik	  de	  
dingen	  die	  iedere	  moeder	  doet:	  opruimen,	  wassen,	  boodschappen	  doen,	  enz.	  



Lees	  je	  nu	  ook	  nog	  jeugdboeken?	  
Zelf	  lees	  ik	  nog	  steeds	  veel	  kinder	  -‐	  en	  jeugdboeken.	  Ook	  geniet	  ik	  van	  de	  vele	  prachtige	  
prentenboeken	  die	  er	  zijn!	  

Wat	  zijn	  nú	  je	  lievelingsschrijvers?	  
Ik	  heb	  geen	  echte	  lievelingsschrijver,	  maar	  om	  een	  paar	  favorieten	  te	  noemen:	  Sylvia	  van	  
den	  Heede	  (boeken	  voor	  jonge	  kinderen),	  Thea	  Beckman	  (jeugdboeken),	  	  Chaim	  Potok	  en	  
Clara	  Asscher-‐Pinkhof	  (volwassenen)	  

Wanneer	  ben	  je	  begonnen	  met	  schrijven?	  
Ik	  ben	  begonnen	  met	  schrijven	  toen	  we	  ons	  eerste	  kindje	  verwachtten.	  (geboren	  in	  1996)	  
Want,	  dacht	  ik,	  als	  ik	  straks	  toch	  de	  hele	  week	  thuis	  ben,	  moet	  ik	  toch	  iets	  te	  doen	  
hebben!	  Toen	  de	  baby	  er	  was,	  kwam	  ik	  erachter	  dat	  moeder	  zijn	  best	  een	  druk	  baantje	  is!	  
Toch	  ben	  ik	  wel	  doorgegaan	  met	  schrijven.	  Ik	  had	  de	  smaak	  helemaal	  te	  pakken!	  

Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je?	  
Ik	  schrijf	  vooral	  voor	  	  kinderen	  van	  groep	  0	  t/m	  groep	  5.	  

Wat	  zijn	  je	  hobby’s?	  
Schrijven	  is	  mijn	  grootste	  hobby,	  maar	  ik	  vind	  het	  ook	  leuk	  om	  zo	  af	  en	  toe	  een	  hele	  dag	  
lekker	  te	  wandelen,	  een	  kruiswoordpuzzel	  of	  cryptogram	  te	  maken	  en	  natuurlijk:	  lezen!	  

Waarom	  schrijf	  je?	  
Ik	  schrijf	  in	  de	  eerste	  plaats	  omdat	  ik	  het	  gewoon	  erg	  leuk	  vind	  om	  te	  doen.	  De	  boekjes	  
voor	  de	  kinderen	  van	  groep	  drie	  heb	  ik	  geschreven	  omdat	  ik	  het	  heel	  belangrijk	  vind	  dat,	  
als	  je	  net	  kan	  lezen,	  ook	  een	  leuk	  boek	  kunt	  pakken.	  Een	  boek	  waarin	  al	  echt	  iets	  te	  
beleven	  valt!	  

Waar	  of	  wanneer	  krijgt	  ideeën	  voor	  een	  boek?	  
Ik	  krijg	  ideeën	  voor	  een	  verhaal	  door	  goed	  om	  me	  heen	  te	  kijken	  en	  de	  krant	  te	  lezen.	  Er	  
gebeurt	  zo	  veel!	  Dus	  oren	  en	  ogen	  wijd	  open!	  (Dit	  gaat	  vanzelf	  als	  je	  nieuwsgierig	  naar	  
mensen	  bent)	  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Ik	  zet	  mijn	  laptop	  meestal	  op	  de	  keukentafel.	  Dan	  zit	  ik	  in	  de	  buurt	  van	  het	  
koffiezetapparaat	  en	  de	  telefoon.	  Het	  koffiezetapparaat	  is	  handig,	  de	  telefoon	  iets	  
minder.	  In	  de	  zomer	  werk	  ik	  ook	  wel	  eens	  in	  de	  tuin.	  



Vind	  je	  het	  fijn	  dat	  een	  redacteur	  van	  de	  uitgeverij	  je	  begeleidt	  bij	  
het	  schrijven?	  
Jazeker!	  Een	  schrijver	  kan	  niet	  zonder	  een	  uitgever.	  Het	  is	  zeker	  belangrijk	  dat	  er	  bij	  de	  
uitgeverij	  een	  redacteur	  is,	  die	  je	  begeleidt.	  Samen	  zorg	  je	  ervoor	  dat	  er	  een	  mooi	  boek	  
ontstaat!	  

Heb	  je	  ooit	  een	  schrijfcursus	  doorlopen	  of	  bezoek	  je	  de	  
Schrijversschool?	  
Ja,	  ik	  heb	  ooit	  een	  schrijfcursus	  gedaan	  en	  dat	  kan	  ik	  iedereen	  die	  van	  plan	  is	  om	  schrijver	  
te	  worden	  aanraden.	  Waarom?	  
Je	  leert	  waar	  je	  goed	  en	  waar	  je	  minder	  goed	  in	  bent.	  Je	  moet	  namelijk	  allerlei	  
schrijfopdrachten	  uitwerken	  :	  verhalen	  voor	  peuters,	  voor	  kleuters,	  voor	  grotere	  
kinderen,	  gedichten,	  verhalen	  voor	  poppenkast,	  enz.	  
Bovendien	  leer	  je	  met	  kritiek	  om	  te	  gaan.	  Er	  wordt	  heel	  kritisch	  naar	  je	  werk	  gekeken,	  en	  
daar	  leer	  je	  heel	  veel	  van!	  
Ik	  hoop	  dat	  ik	  in	  de	  toekomst	  nog	  veel	  boeken	  mag	  schrijven	  en	  dat	  veel	  kinderen	  ervan	  
mogen	  genieten!	  
	  
Wil	  jij	  laten	  weten	  wat	  je	  vond	  van	  een	  van	  mijn	  boeken?	  Of	  heb	  je	  nog	  meer	  vragen?	  Mail	  
ze	  gerust!	  (zie	  adres	  bovenaan)	  
Af	  en	  toe	  ga	  ik	  op	  visite	  bij	  een	  boekhandel	  of	  basisschool.	  
Wie	  weet…	  	  tot	  ziens!	  
	  
Liesbeth	  won	  in	  2010	  Het	  Hoogste	  Woord	  met	  'Kom	  niet	  dichterbij',	  Columbus,	  2009.	  
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