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Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Ik	  schrijf	  het	  liefst	  voor	  volwassenen,	  al	  is	  het	  schrijven	  voor	  kinderen	  ook	  heel	  leuk.	  Aan	  
'Wietske	  eigenwijs'	  heb	  ik	  bijvoorbeeld	  met	  plezier	  gewerkt.	  Het	  gaat	  over	  een	  slimme	  
meid,	  die	  graag	  haar	  eigen	  zin	  doet.	  Dan	  wordt	  ze	  ziek	  en	  ze	  kan	  niet	  echt	  beter	  worden.	  
Blijft	  ze	  dan	  nog	  zo	  eigenwijs???	  

Vanaf	  wanneer	  schrijf	  je	  al?	  
Toen	  ik	  negentien	  jaar	  was	  kwam	  mijn	  eerste	  boek	  uit.	  Verschrikkelijk	  eng	  en	  spannend.	  
Het	  heette	  Petra	  en	  Ernst	  vinden	  toch	  het	  geluk.	  Het	  is	  heel	  raar	  om	  voor	  het	  eerst	  een	  
boek	  van	  jezelf	  in	  handen	  te	  hebben.	  Dat	  blijft	  het	  trouwens	  wel	  een	  beetje...	  

Waarom	  ben	  je	  gaan	  schrijven?	  
Waarschijnlijk	  omdat	  ik	  het	  niet	  laten	  kan.	  Schrijven	  is	  ook	  een	  beetje	  praten	  met	  
anderen.	  Wat	  jij	  beschrijft	  kan	  iedereeen	  meemaken	  of	  overkomen.	  

Welke	  jeugdboeken	  las	  je	  vroeger	  graag?	  
Alle	  boeken	  van	  Piet	  Prins,	  Reis	  door	  de	  nacht	  van	  Anne	  de	  Vries.	  Boeken	  over	  de	  
watersnood	  en	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  pakte	  ik	  al	  snel,	  omdat	  ik	  van	  spanning	  hield	  en	  
mij	  helemaal	  inleefde	  in	  personen	  die	  nare	  dingen	  meemaakten.	  
Jeugdboeken	  lees	  ik	  nog	  graag.	  Ik	  vind	  het	  leuk	  en	  leerzaam	  om	  te	  weten	  hoe	  anderen	  
schrijven.	  Ik	  lees	  ook	  graag	  boeken	  van	  Joke	  Verweerd	  en	  Leendert	  van	  Wezel.	  

Welke	  boeken	  zou	  iedereen	  gelezen	  moeten	  hebben	  volgens	  jou?	  
Je	  moet	  eens	  de	  boeken	  van	  J.J.	  Frinsel	  lezen.	  Zoals	  'Rondom	  de	  Westertoren'	  en	  'Zo"n	  
jongen	  uit	  de	  Jordaan'.	  

Schrijf	  je	  omdat	  je	  kinderen	  iets	  wil	  leren	  of	  iets	  mee	  wilt	  geven?	  
Allebei.	  In	  Kan	  'Renske	  ook	  nog	  blij	  zijn',	  wordt	  Renske	  vreselijk	  geplaagd.	  Ik	  wil	  met	  het	  
boekje	  uitleggen	  hoe	  verdrietig	  kinderen	  kunnen	  worden	  van	  plagerijen	  en	  eindeloos	  
getreiter.	  In	  'Wietske	  eigenwijs'	  krijgt	  Wietske	  suikerziekte.	  Met	  dat	  boekje	  heb	  ik	  
duidelijk	  willen	  maken	  dat	  er	  ook	  zieke	  leeftijdgenootjes	  zijn,	  die	  niet	  zo	  onbezorgd	  
kunnen	  leven	  als	  jij,	  die	  misschien	  nooit	  ziek	  bent.	  
	  



Wanneer	  krijg	  je	  ideeën	  voor	  een	  boek?	  
Overal,	  op	  bed...als	  ik	  op	  de	  fiets	  door	  de	  stad	  rijd	  of	  bij	  mensen	  op	  visite	  ben.	  In	  dat	  
laatste	  geval	  kan	  ik	  natuurlijk	  niet	  helemaal	  afwezig	  worden	  en	  fijn	  aan	  mij	  boek	  zitten	  
denken,	  dat	  staat	  een	  beetje	  raar,	  vind	  je	  niet?	  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Gewoon	  in	  de	  huiskamer.	  Ik	  heb	  een	  grote	  kast	  waarin	  mijn	  computer	  staat.	  Ik	  doe	  de	  
deurtjes	  open	  en	  ga	  aan	  de	  slag.	  Het	  moet	  heel	  stil	  zijn	  om	  mij	  heen.	  Zelfs	  als	  er	  een	  muis	  
over	  het	  laminaat	  zou	  lopen,	  zou	  dat	  nog	  afleiden.	  Ik	  heb	  ze	  gelukkig	  niet,	  hoor.	  

Vind	  je	  de	  begeleiding	  van	  een	  redacteur	  van	  de	  uitgeverij	  prettig?	  
Met	  de	  uitgever	  (	  Gebr.	  Koster)	  bespreek	  ik	  wel	  het	  een	  en	  ander,	  maar	  dat	  gaat	  niet	  heel	  
erg	  officieel.	  Ik	  werk	  al	  heel	  lang	  voor	  die	  uitgever	  en	  dan	  weet	  je	  wel	  een	  beetje	  wat	  je	  
aan	  elkaar	  hebt.	  

Heb	  je	  een	  schrijfcursus	  gevolgd	  of	  bezoek	  je	  de	  schrijverschool?	  
Ik	  heb	  twee	  jaar	  geleden	  de	  cursus	  Creatief	  Schrijven	  bij	  de	  LOI	  gevolgd.	  Ik	  wilde	  graag	  
nog	  het	  een	  en	  ander	  leren,	  al	  schreef	  ik	  al	  een	  hele	  poos.	  

Heb	  je	  tips	  voor	  andere	  schrijvers?	  
Niet	  zoveel.	  Ik	  zit	  eerder	  zelf	  op	  tips	  te	  wachten.	  Schrijven	  is	  heerlijk,	  maar	  het	  kost	  veel	  
denkwerk	  en	  energie.	  Het	  is	  fijn	  om	  andere	  auteurs	  te	  ontmoeten,	  want	  dan	  hoor	  je	  ook	  
eens	  hoe	  het	  boeken	  schrijven	  bij	  hen	  gaat.	  
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