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Waar	  en	  wanneer	  ben	  je	  geboren?	  
Ja,	  ik	  ben	  ook	  een	  keertje	  geboren.	  In	  een	  Drents	  plaatsje	  en	  het	  is	  al	  lang	  geleden.	  Het	  is	  
wel	  leuk	  om	  een	  Drent	  te	  zijn,	  want	  mijn	  meisjesnaam	  is	  ook	  Drent.	  

Wil	  je	  iets	  over	  je	  jeugd	  vertellen?	  
Er	  is	  iets	  vreselijk	  mis	  gegaan	  toen	  ik	  klein	  was.	  In	  plaats	  van	  dat	  mijn	  vader	  boer	  was	  en	  
wij	  met	  elkaar	  op	  een	  boerderij	  woonden,	  was	  mijn	  vader	  politieagent	  en	  woonde	  ik	  in	  
een	  kleine	  flat	  in	  de	  stad.	  Dat	  had	  nooit	  mogen	  gebeuren,	  maar	  ja,	  niemand	  deed	  wat	  ik	  
graag	  wilde.	  Dus	  droomde	  ik	  toen	  al.	  Mijn	  dromen	  over	  dieren	  en	  het	  platteland.	  Moet	  je	  
eens	  opletten	  waar	  mijn	  kinderboeken	  nu	  overgaan?!	  

Welke	  boeken	  las	  je	  vroeger	  graag?	  Lees	  je	  nu	  nog	  jeugdboeken?	  
Ik	  was	  vroeger	  geen	  snelle	  lezer	  en	  las	  het	  liefst	  helemaal	  niet.	  Donald	  Duck	  was	  
natuurlijk	  prima.	  Dat	  betekent	  dat	  ik	  nu	  nog	  steeds	  een	  leesachterstand	  heb.	  Ik	  probeer	  
de	  tips:	  lees	  dit	  boek	  eens!	  zoveel	  mogelijk	  op	  te	  volgen.	  Je	  moet	  me	  niet	  vragen	  wat	  ik	  
de	  beste	  schrijver	  vind	  of	  welk	  boek,	  want	  ik	  begin	  dan	  te	  stotteren.	  Van	  mijn	  eigen	  
boeken	  durf	  ik	  het	  ook	  niet	  te	  zeggen.	  Ik	  houd	  van	  ze	  allemaal	  evenveel.	  Ik	  voel	  de	  liefde	  
van	  een	  moeder	  tegenover	  mijn	  boeken.	  Wel	  wil	  ik	  kwijt	  dat	  ik	  met	  hart	  en	  ziel	  schrijf	  
voor	  kinderen!	  

Heb	  je	  zelf	  kinderen?	  Brengen	  zij	  je	  op	  een	  idee	  te	  gaan	  schrijven	  -‐	  
bijv.	  door	  de	  dingen	  die	  zij	  doen/meemaken?	  
We	  hebben	  vier	  kinderen.	  Drie	  van	  hen	  heb	  ik	  zelf	  gelegd,	  en	  eentje	  is	  aan	  komen	  vliegen	  
uit	  Brazilië.	  Het	  was	  een	  leuke	  tijd	  om	  moeder	  te	  zijn	  met	  een	  huis	  vol	  kinderen.	  Ik	  heb	  
in	  die	  tijd	  wel	  geschreven,	  maar	  heel	  anders	  dan	  vandaag	  de	  dag.	  Toen	  schreef	  ik	  alleen	  
maar	  voor	  volwassenen.	  Inmiddels	  heeft	  mijn	  oudste	  zoon	  er	  voor	  gezorgd	  dat	  ik	  oma	  
ben	  geworden.	  Nu	  moet	  ik	  heel	  snel	  leren	  hoe	  ik	  oma	  moet	  zijn.	  Er	  is	  een	  school	  voor	  
oma’s,	  alleen	  daar	  ben	  ik	  te	  jong	  voor.	  Je	  moet	  zestig	  jaar	  zijn	  en	  een	  knoetje	  hebben.	  Dus	  
als	  er	  toevallig	  kinderen	  zijn	  die	  weten	  hoe	  je	  een	  goede	  oma	  kunt	  zijn,	  laten	  die	  het	  me	  
dan	  vertellen.	  

Hebt	  u	  nog	  meer	  hobby's	  behalve	  schrijven?	  
Wandelen,	  rommelen	  in	  de	  tuin,	  mijn	  honden.	  Ik	  heb	  twee	  Duitse	  Doggen	  en	  die	  houden	  
me	  behoorlijk	  bezig.	  Koken,	  fietsen	  en	  lezen.	  Ja,	  ook	  lezen.	  
	  



Waarom	  schrijf	  ik?	  
Ik	  houd	  van	  schrijven.	  Van	  het	  bedenken	  van	  leuke	  en	  spannende	  verhalen.	  Ik	  vind	  het	  
ook	  belangrijk	  om	  met	  een	  verhaal	  iets	  neer	  te	  zetten	  waar	  kinderen	  iets	  aan	  hebben.	  
Soms	  is	  het	  een	  voorbeeld,	  soms	  bespreek	  ik	  in	  een	  boek	  het	  overwinnen	  van	  bepaalde	  
hindernissen	  waar	  je	  als	  kind	  last	  van	  kunt	  hebben.	  En	  in	  elk	  boek	  wil	  ik	  ook	  graag	  iets	  
van	  Jezus	  Christus	  laten	  zien.	  

Hoe	  kom	  je	  aan	  ideeën?	  
Ze	  vallen	  uit	  de	  lucht.	  Ze	  ontstaan	  spontaan.	  Soms	  door	  het	  nieuws	  in	  krant	  of	  tijdschrift,	  
soms	  door	  dat	  ik	  maar	  wat	  zit	  te	  dromen.	  Bijvoorbeeld	  in	  de	  auto,	  als	  we	  een	  lang	  stuk	  
moeten	  rijden.	  Dan	  kan	  je	  zo	  heerlijk	  wegdommelen	  en	  in	  gedachten	  leuke	  dingen	  
meemaken.	  Of	  we	  rijden	  langs	  een	  schuurtje	  in	  het	  veld	  en	  dan	  denk	  ik	  er	  over	  na	  wat	  ik	  
zou	  doen	  als	  ik	  dat	  hutje	  zou	  vinden	  terwijl	  ik	  op	  de	  vlucht	  was	  voor	  iets	  of	  iemand.	  .	  

Waar	  schrijf	  ik	  het	  liefst?	  
In	  ieder	  geval	  met	  de	  computer	  of	  een	  laptop.	  Veel	  kinderboeken	  van	  me	  zijn	  in	  de	  
vakantie	  bedacht	  en	  geschreven.	  Op	  een	  veranda	  bij	  een	  schitterend	  dal	  in	  Doissat,	  
Frankrijk	  schreef	  ik	  Dodelijk	  Verliefd,	  met	  Benny	  Doissat	  in	  de	  hoofdrol.	  Of	  Het	  geheim	  
bij	  de	  oude	  watermolen	  is	  geschreven	  op	  een	  camping	  in	  Italie.	  Voor	  Daan	  krijgt	  een	  pup	  
waren	  we	  op	  de	  camping	  in	  Frankrijk	  waar	  het	  meertje	  was	  waar	  Daan	  met	  zijn	  vader	  
steentjes	  gaat	  keilen.	  Dat	  spelletje	  vind	  je	  in	  het	  boek	  terug.	  

Vind	  je	  begeleiding	  van	  een	  redacteur	  van	  de	  uitgeverij	  prettig?	  	  
Het	  is	  heel	  belangrijk	  dat	  je	  als	  auteur	  open	  staat	  voor	  begeleiding.	  Soms	  heb	  je	  last	  van	  
een	  soort	  werkblindheid.	  Dat	  betekent	  dat	  je	  je	  moeilijk	  je	  eigen	  fouten	  ziet.	  Het	  is	  dan	  
geweldig	  fijn	  als	  een	  redacteur	  je	  helpt	  om	  je	  tekst	  zo	  goed	  mogelijk,	  foutloos	  en	  helder,	  
te	  krijgen.	  Twee	  weten	  meer	  dan	  een.	  Soms	  hebben	  redacteur	  en	  auteur	  ook	  wel	  een	  
verschil	  van	  mening	  over	  hoe	  het	  verhaal	  er	  uit	  moet	  zien.	  Maar	  als	  je	  maar	  samen	  blijft	  
praten	  en	  zoeken	  naar	  oplossingen,	  dan	  wordt	  het	  verhaal	  er	  meestal	  beter	  van.	  
	  
Heb	  je	  een	  schrijfcursus	  gevolgd	  of	  de	  School	  voor	  Schrijvers?	  	  
Ik	  heb	  de	  Schrijversschool	  Script	  in	  Amsterdam	  gevolgd.	  Dat	  is	  de	  enige	  echte	  
professionele	  opleiding	  voor	  kinderboekenschrijvers.	  Ik	  heb	  er	  erg	  veel	  geleerd.	  

Klopt	  het	  dat	  je	  beïnvloed	  bent	  of	  bewonderaar	  bent	  van	  de	  auteur	  
Patricia	  St.	  John?	  Het	  valt	  me	  op	  dat	  je	  in	  je	  boeken	  een	  zelfde	  
gedrevenheid	  hebt	  om	  door	  middel	  van	  een	  jeugdverhaal	  iets	  van	  
het	  geloof	  /	  Gods	  liefde	  door	  wilt	  geven?	  
Ja,	  dat	  is	  helemaal	  goed	  geschoten.	  Ik	  heb	  al	  jaren	  geleden	  Mustafa's	  jas	  gelezen	  en	  daar	  
met	  onze	  jeugd	  destijds	  een	  kersttoneelstuk	  van	  gemaakt.	  Toen	  schreef	  ik	  nog	  niet	  eens.	  
Maar	  het	  klopt	  helemaal	  dat	  ik	  Patricia	  St.	  John	  echt	  een	  hele	  goede	  
kinderboekenschrijfster	  vond.	  Ook	  haar	  boek	  en	  haar	  poging	  om	  middels	  dit	  boek	  



verzoening	  te	  brengen	  midden	  in	  de	  brandhaard	  die	  er	  in	  de	  tachtiger	  jaren	  in	  Libanon	  
was,	  heb	  ik	  heel	  bijzonder	  gevonden.	  Als	  je	  zo	  mag	  schrijven...	  

Heb	  je	  tips	  voor	  andere	  'schrijvers'?	  
Ik	  wil	  eigenlijk	  wel	  een	  tip	  geven	  aan	  kinderen	  die	  graag	  willen	  schrijven:	  Schrijf	  je	  
verhalen	  op	  en	  trek	  je	  niets	  aan	  van	  taalfouten.	  
0)	  Probeer	  eerst	  de	  hoofdpunten	  van	  je	  verhaal	  op	  een	  rij	  te	  zetten.	  Als	  je	  ze	  weet.	  
1)	  Stap	  dan	  achter	  een	  computer	  en	  schrijf	  je	  eerste	  hoofdstuk.	  
2)	  Draai	  het	  uit	  en	  leg	  het	  papiertje	  bij	  je	  bed.	  Lees	  het	  s	  avonds	  voor	  het	  slapen	  nog	  een	  
keer.	  Pen	  er	  bij	  houden	  voor	  de	  fouten	  die	  je	  ziet.	  Kun	  je	  morgen	  verbeteren.	  Want	  
morgen	  schrijf	  je	  verder:	  Het	  tweede	  hoofdstuk.	  
3)	  Dan	  ga	  je	  lekker	  onder	  je	  dekbed	  liggen	  en	  je	  denkt	  aan	  je	  verhaal.	  Hoe	  gaat	  het	  
verder?	  Je	  ziet	  ze	  als	  ware	  lopen.	  Op	  weg	  naar	  hoofdstuk	  2.	  Wat	  gebeurt	  er	  nog	  meer?	  
4)	  De	  volgende	  morgen	  als	  je	  wakker	  wordt,	  let	  je	  op	  of	  je	  nog	  iets	  meer	  te	  weten	  bent	  
gekomen.	  Blijf	  even	  liggen	  tot	  je	  weer	  iets	  weet.	  
5)	  Sta	  dan	  op	  en	  begroet	  de	  nieuwe	  dag	  met	  een	  vriendelijk	  lach	  in	  de	  spiegel!	  
6)	  Wens	  jezelf	  succes	  en	  geniet	  van	  het	  moment	  dat	  je	  die	  dag	  weer	  even	  een	  uurtje	  
verder	  gaat	  met	  je	  verhaal.	  Elke	  dag	  een	  stukje,	  elke	  dag	  ietsje	  meer.	  

Bibliografie	  (van	  kinder-‐	  en	  jeugdboeken):	  
Appplaus	  voor	  mijn	  broertje,	  Callenbach,	  1999	  
Het	  geheim	  op	  de	  hooizolder,	  Callenbach,	  2000	  
Dodelijk	  verliefd,	  Callenbach,	  2001	  
Daan	  krijgt	  een	  pup,	  Callenbach,2001	  
De	  supporter,	  Callenbach,	  2001	  
Het	  geheim	  bij	  de	  oude	  watermolen,	  Callenbach,	  2002	  
Bloedserieus,	  Novapres,	  2003	  
Pestkoppen,	  Columbus,	  2004.	  
Sander	  is	  bang,	  Novapres,	  2004	  
Een	  beetje	  apart,	  Callenbach,	  2005	  
	  
Eruit	  jij,	  Callenbach,	  2008.	  Winnaar	  Het	  Hoogste	  Woord	  2009.	  
	  


