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Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	   
De  serie  ‘De  Gouden  Speld’  is  geschreven  voor  kinderen  vanaf  
groep  7  van  de  basisschool.  

Vanaf	  wanneer	  schrijf	  je	  en	  waarom	  schrijf	  je?	   
Toen  ik  nog  op  de  basisschool  zat,  schreef  ik  al  verhalen.  Gewoon,  
omdat  ik  dat  leuk  vond.  Ik  hield  (en  houd  nog  steeds)  van  lezen,  en  
wilde  boeken  schrijven  die  ik  zelf  ook  zou  willen  lezen.  
Het  leuke  aan  schrijven  is  dat  twee  van  mijn  liefhebberijen  hierin  
samenkomen:  ik  houd  er  van  om  met  taal  bezig  te  zijn,  en  ben  erg  
geïnteresseerd  in  geschiedenis.  Dat  is  perfect  te  combineren  in  een  
serie  als  De  Gouden  Speld!  Daarnaast  houd  ik  veel  van  de  Here  
Jezus  en  vind  ik  het  fijn  om  in  mijn  boeken  iets  van  wie  Hij  is  door  te  
mogen  geven.  
  

Wat	  is	  je	  favoriete	  kinderboek?	   
Wat  een  moeilijke  vraag!  Ik  had  zoveel  boeken  die  ik  als  kind  graag  
las…  Mijn  moeder  las  me  vaak  voor  uit  de  boekjes  van  W.G.  van  
der  Hulst.  Die  riepen  altijd  zo’n  gezellige  sfeer  op!  Maar  ik  herinner  
me  ook  nog  dat  ik  als  kleuter  van  5  thuiskwam  van  school  en  aan  
mijn  ouders  vertelde  dat  de  juf  zo’n  leuk  boek  aan  het  voorlezen  
was,  over  een  jongetje  met  een  rood  kraanwagentje  dat  in  het  
torenkamertje  van  een  flat  ging  wonen…  Je  herkent  het  misschien  
al:  dat  boek  was  Pluk  van  de  Petteflet  van  Annie  M.G.Schmidt.  Ik  
kreeg  het  al  snel  van  mijn  ouders  cadeau,  en  heb  het  daarna  vaak  
gelezen.  Verder  hield  ik  veel  van  de  boeken  van  Laura  Ingalls  
Wilder  (van  Het  kleine  huis  op  de  prairie),  en  van  
geschiedenisboeken.  



  

Hoe	  kom	  je	  aan	  ideeën	  voor	  je	  boeken?	   
Op  reis  krijg  ik  vaak  ideeën  voor  een  nieuw  boek.  Als  je  schrijft  over  
andere  landen  is  het  handig  als  je  daar  zelf  ook  geweest  bent.  Bij  
het  schrijven  van  David  en  Mirjam  (deel  1  van  De  Gouden  Speld)  
heb  ik  veel  teruggedacht  aan  de  reis  naar  Israël  die  ik  een  paar  jaar  
geleden  gemaakt  heb.  Ik  ben  toen  ook  in  Galilea  geweest,  waar  het  
boek  zich  afspeelt.  En  bij  het  schrijven  van  Ruben  en  Claudia  (deel  
2)  heb  ik  veel  teruggedacht  aan  de  tijd  dat  ik  in  Rome  op  school  zat  
om  Italiaans  te  leren.  Na  schooltijd  ging  ik  altijd  de  stad  in,  op  zoek  
naar  oude  kerkjes  en  verhalen  over  de  eerste  christenen  die  daar  
geleefd  hebben.  

Als  ik  eenmaal  bezig  ben  aan  het  boek  en  vastloop  in  het  verhaal,  
krijg  ik  vaak  goede  ideeën  als  ik  mijn  tanden  sta  te  poetsen…  

  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	   
Ik  heb  op  mijn  kamer  een  groot  bureau  staan,  en  daar  schrijf  ik  het  
liefst.  Verder  heb  ik  een  mini-‐laptop  die  ik  altijd  meeneem  op  
vakantie  naar  Italië.  Als  het  een  dag  regent,  zit  ik  in  de  serre  van  
het  hotel  te  typen.  

  

Vind	  je	  de	  begeleiding	  door	  je	  uitgeverij	  fijn?	   
Ja,  het  is  fijn  om  tussendoor  je  werk  te  kunnen  laten  lezen,  en  te  
kunnen  overleggen  over  welke  kant  het  verhaal  opgaat.  
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