
Persoonlijk	  interview	  met	  Marianne	  Witvliet	  

Marianne	  Witvliet	  illustreert	  en	  schrijft	  prentenboeken	  en	  kinderboeken.	  Haar	  
jeugdboeken	  Ademloos	  (2000)	  en	  Ik	  ben	  niet	  bang	  (2003)	  werden	  bekroond	  met	  de	  prijs	  
Het	  Hoogste	  Woord,	  de	  prijs	  voor	  het	  Beste	  Christelijke	  Kinderboek.	  
	  
Marianne	  Witvliet,	  schrijver	  en	  illustrator.	  

Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst	  ?	  
Elke	  leeftijdsgroep	  heeft	  een	  eigen	  charme,	  ik	  vind	  het	  allemaal	  leuk	  en	  boeiend.	  Het	  liefst	  
zou	  ik	  prentenboeken	  maken,	  en	  voor	  kinderen	  schrijven	  en	  tekenen	  en	  romans	  schrijven.	  
Helaas	  moet	  ik	  keuzes	  maken,	  ik	  heb	  ook	  nog	  een	  baan	  als	  redacteur	  (ook	  erg	  leuk)	  en	  
een	  gezin	  (het	  allerbelangrijkst).	  
	  

Wanneer	  ben	  je	  gaan	  schrijven	  en	  tekenen?	  
Eigenlijk	  hebben	  omstandigheden	  me	  gedwongen	  mijn	  gezin	  te	  onderhouden.	  Ik	  ben	  
verpleegkundige,	  maar	  dat	  kon	  ik	  niet	  combineren	  met	  het	  opvoeden	  van	  vier,	  toen	  nog	  
kleine	  kinderen.	  Toen	  ben	  ik	  gaan	  tekenen	  en	  schrijven	  omdat	  ik	  dit	  thuis	  kon	  doen.	  Wel	  
heb	  ik	  altijd	  al	  veel	  en	  graag	  geschreven	  en	  heb	  ik	  het	  tekenen	  ge-‐erfd,	  er	  zijn	  meer	  
kunstenaars	  in	  de	  familie.	  Maar	  ik	  heb	  ook	  een	  LO-‐akte	  gevolgd	  en	  ongeveer	  8	  jaar	  
tekenles	  gehad	  bij	  de	  kunstenaars	  Sim	  visser,	  Sam	  Drukker	  en	  Flip	  Gaasendam.	  
	  
Ik	  ben	  serieus	  in	  1987	  met	  schrijven	  begonnen,	  toen	  ik	  gevraagd	  werd	  columns	  te	  
schrijven	  voor	  het	  Reformatorisch	  Dagblad.	  Dit	  heb	  ik	  tot	  2001	  gedaan.	  Dit	  breidde	  zich	  na	  
1990	  al	  snel	  uit	  met	  het	  recenseren	  van	  boeken	  en	  het	  schrijven	  van	  artikelen.	  In	  1998	  
kreeg	  ik	  een	  vaste	  baan	  als	  redacteur.	  Daarnaast	  begon	  ik	  dus	  kinderboeken	  te	  schrijven,	  
later	  gevolgd	  door	  een	  roman	  en	  een	  novelle	  voor	  volwassenen.	  Ondertussen	  illustreerde	  
ik	  een	  prentenboek.	  
	  

Wat	  zijn	  je	  lievelingsboeken,	  welke	  boeken	  zou	  iedereen	  gelezen	  
moeten	  hebben?	  
Niet	  lang	  geleden	  las	  ik	  de	  originele	  versie	  van	  Heidi,	  van	  Johanna	  Spyri	  opnieuw.	  
Schitterend	  boek	  !	  Eigenlijk	  heb	  ik	  altijd	  een	  boek	  onder	  handen,	  zolang	  ik	  me	  kan	  
herinneren.	  Ik	  lees	  veel	  literatuur,	  maar	  ook	  altijd	  kinderboeken.	  Boeken	  die	  in	  mijn	  jeugd	  
het	  meeste	  indruk	  maakten	  waren	  klassiekers	  als	  De	  negerhut	  van	  oom	  Tom	  van	  Harriet	  
Beecher	  Stowe,	  Alleen	  op	  de	  wereld	  van	  Hector	  Malot,	  Oliver	  Twist	  van	  Charles	  Dickens,	  
de	  geheime	  Tuin	  van	  Francess	  Burnett.	  Tom	  sawyer	  van	  Mark	  Twain	  e.d.	  Deze	  boeken	  
herlees	  ik	  nog	  graag.	  Ik	  verzamelde	  al	  prenten-‐	  en	  kinderboeken	  voor	  ik	  zelf	  kinderen	  had	  
en	  ik	  doe	  het	  nog	  steeds	  ☺.	  
	  
Enkele	  boeken	  die	  ik	  nu	  prachtig	  vind	  en	  die	  iedereen	  zou	  moeten	  lezen	  :	  



Gloed	  van	  Sandor	  Marai	  
De	  Trein	  naar	  Pavlovsk	  en	  Oostvoorne	  van	  Toon	  Tellegen	  
Afscheid	  van	  de	  zomer	  van	  Konstantin	  Paustovsky	  
Sleuteloog	  van	  Hella	  Haase	  (en	  Heren	  van	  de	  thee)	  
De	  rest	  van	  de	  dag	  van	  Kazuo	  Ishiguro	  
Het	  is	  maar	  een	  greep	  !	  
	  
Ik	  vind	  het	  heerlijk	  om	  te	  schrijven,	  maar	  ik	  wil	  wel	  een	  bodem	  in	  mijn	  boeken	  in	  de	  vorm	  
van	  een	  subtiele,	  maar	  duidelijk	  christelijke	  boodschap.	  Niet	  moraliserend	  !	  Tegelijk	  heb	  ik	  
totnogtoe	  voor	  een	  thema	  gekozen,	  als	  een	  soort	  toegevoegde	  waarde.	  Kinderboeken	  
moeten,	  hoe	  zwaarwichtig	  een	  thema	  is,	  lichtvoetig	  blijven	  vind	  ik.	  Behoefte	  aan	  kwaliteit	  
blijft	  er	  altijd.	  Het	  moet	  gezegd	  dat	  er	  kwalitatief	  veel	  goede	  kinderboeken	  zijn	  in	  
Nederland,	  in	  vergelijking	  met	  veel	  andere	  landen	  zijn	  we	  echt	  verwend.	  
	  

Waar	  of	  wanneer	  krijg	  je	  ideeën	  voor	  een	  boek?	  
Ideeën	  groeien	  soms	  als	  paddenstoelen	  uit	  de	  grond.	  Je	  hoeft	  maar	  door	  een	  straat	  te	  
lopen	  en	  je	  hebt	  een	  boek.	  Niet	  alle	  ideeen	  zijn	  uitvoerbaar,	  bovendien	  doe	  ik	  minstens	  
een	  jaar	  over	  het	  schrijven	  en	  illustreren	  van	  een	  boek.	  Ook	  een	  roman	  kost	  minstens	  een	  
jaar.	  Niet	  zelden	  heb	  ik	  een	  idee	  als	  ik	  in	  slaap	  dreig	  te	  vallen	  of	  midden	  in	  de	  nacht	  
wakker	  wordt.	  Er	  ligt	  dan	  ook	  altijd	  een	  notitieboekje	  naast	  mijn	  bed	  !	  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Ik	  schrijf	  het	  liefs	  op	  mijn	  werkkamer	  waar	  ik	  twee	  bureau	  heb,	  een	  om	  te	  schrijven	  met	  
mijn	  laptop	  en	  een	  kast	  met	  het	  groene	  boekje,	  woordenboeken	  en	  een	  
synoniemenboek,	  en	  een	  bureau	  om	  te	  tekenen,	  daar	  is	  het	  een	  enrome	  troep	  volgens	  
mijn	  kinderen,	  varierend	  van	  van	  potten	  met	  penselen,	  inkpotjes	  en	  stempels	  tot	  
kroontjespennen,	  tubetjes	  aquarelverf	  en	  kleurpotloden.	  

Vind	  je	  de	  begeleiding	  van	  een	  redacteur	  van	  de	  uitgeverij	  prettig?	  
Begeleiding	  vind	  ik	  van	  onschatbare	  waarde.	  Je	  zet	  eigenlijk	  gewoon	  een	  product	  op	  de	  
markt,	  als	  je	  een	  boek	  maakt.	  En	  dat	  moet	  zo	  goed	  mogelijk	  zijn.	  Veel	  boeken	  zouden	  
kwalitatief	  beter	  zijn	  geweest	  met	  een	  strenge	  redacteur	  op	  de	  achtergrond.	  Liever	  tien	  
keer	  herschrijven	  tot	  het	  goed	  is,	  dan	  te	  vroeg	  een	  kaft	  om	  een	  verhaal.	  
Omdat	  ik	  altijd	  alles	  door	  anderen	  laat	  lezen,	  ook	  mijn	  artikelen	  op	  de	  krant,	  heb	  ik	  een	  
lange	  leerschool	  doorlopen.	  

Heb	  je	  tips	  voor	  andere	  schrijvers?	  
Mijn	  tip	  voor	  anderen	  is	  dan	  ook	  dit	  (bovenstaande)	  altijd	  te	  doen.	  Kies	  voor	  deskundige	  
meelezers.	  Sommigen	  zijn	  goed	  in	  het	  bewaken	  van	  de	  verhaallijn	  of	  het	  beoordelen	  van	  
karakters,	  anderen	  zijn	  experts	  in	  stijl.	  Probeer	  het	  verhaal	  los	  te	  zien	  van	  jezelf,	  dan	  ben	  
je	  een	  tikje	  je	  eigen	  recensent.	  Laat	  een	  verhaal	  eens	  een	  tijdje	  liggen	  voor	  je	  het	  



meegeeft	  aan	  de	  uitgever.	  Lees	  het	  na	  een	  paar	  maanden	  nog	  eens	  over.	  Negen	  van	  de	  
tien	  keer	  vind	  je	  opnieuw	  zinnen	  die	  verbeterd	  kunnen	  worden.	  
	  
Bibliografie	  van	  kinder-‐	  en	  jeugdboeken:	  
Marianne	  Witvliet	  is	  illustrator	  en	  auteur.	  
	  
Ze	  illustreerde:	  
-‐	  Serie	  educatieve	  kinderboeken	  voor	  uitgeverij	  Groen	  :	  Drie	  boeken	  over	  sexuele	  
opvoeding,	  twee	  boeken	  over	  rouwverwerking,	  drie	  boeken	  over	  gebed,	  Een	  over	  de	  
kerk.	  (1992	  tot	  1997)	  
	  
-‐	  Ik	  ben	  niet	  bang	  ;	  geschreven	  door	  Annemarie	  van	  den	  Berg	  en	  Willemijn	  van	  de	  Weerd,	  
2003	  ;	  uitgeverij	  De	  Banier,	  Utrecht.	  Dit	  boek	  won	  de	  prijs	  Het	  Hoogste	  Woord.	  
	  
Marianne	  Witvliet	  heeft	  geschreven	  en	  geïllustreerd:	  
-‐	  Verboden	  voor	  Vogelverschrikkers	  (1998)	  uitgeverij	  Den	  Hertog,	  Houten	  
-‐	  Ademloos	  (2000)	  uitgeverij	  Den	  Hertog,	  Houten.	  Dit	  boek	  won	  de	  prijs	  'Het	  Hoogste	  
Woord',	  voor	  het	  beste	  christelijke	  kinderboek	  van	  1999.	  
-‐	  Ik	  geef	  de	  zee	  een	  kus.	  Fijnzinnige	  gedichtjes	  over	  de	  zee	  voor	  kinderen	  van	  alle	  
leeftijden.	  Door	  Marianne	  Witvliet	  en	  Nelleke	  Scherpbier.	  Mozaiek	  Junior,	  2005.	  
	  
Marianne	  schreef	  verder	  (illustraties	  Mark	  Jansen)	  
Daar	  is	  mama!,	  Mozaiek	  Junior,	  2006	  
Waar	  is	  papa?	  Mozaiek	  Junior,	  2007	  
	  


