
Persoonlijk	  interview	  met	  Willemijn	  de	  Weerd	  

Vertel	  eens	  iets	  over	  je	  jeugd?	  

Mijn	  naam	  is	  Willemijn	  de	  Weerd.	  12	  januari	  1978	  ben	  ik	  geboren	  in	  Twello.	  Maar	  het	  
grootste	  gedeelte	  van	  mijn	  jeugd	  bracht	  ik	  door	  in	  Lochem.	  Ik	  groeide	  op	  in	  een	  gezin	  
met	  vier	  kinderen.	  In	  HAVO	  2	  kwam	  ik	  bij	  Annemarie	  van	  den	  Berg	  in	  de	  klas.	  We	  
werden	  dikke	  vriendinnen	  en	  gingen	  samen	  naar	  de	  PABO.	  Daar	  schreven	  we	  ons	  eerste	  
boek.	  

Wie	  wonen	  er	  nu	  bij	  jou	  in	  huis?	  
Ik	  ben	  getrouwd	  met	  Wilfred	  en	  we	  hebben	  vier	  dochters.	  
Lize(2002),	  Vera	  (2004),	  Anne	  (2006)	  en	  Ella(2010).	  Het	  is	  bij	  ons	  thuis	  dus	  een	  
gezellige	  boel.	  

Hoe	  ben	  je	  in	  het	  boekenwereldje	  beland?	  
Op	  de	  PABO	  kregen	  we	  een	  opdracht	  om	  een	  prentenboek	  te	  maken.	  We	  schreven	  ‘Boaz	  
is	  bruin’	  en	  lieten	  het	  eindresultaat	  lezen	  aan	  een	  vader	  met	  geadopteerde	  kinderen.	  Hij	  
vond	  het	  boek	  zo	  leuk	  dat	  hij	  het	  opstuurde	  naar	  een	  uitgever.	  En	  zo	  is	  het	  balletje	  gaan	  
rollen.	  

Schrijf	  je	  altijd	  samen	  met	  Annemarie	  ten	  Brinke?	  
Ik	  schrijf	  nog	  steeds	  samen	  met	  Annemarie.	  Het	  is	  natuurlijk	  heel	  leuk	  om	  samen	  aan	  
een	  boek	  te	  werken	  en	  uiteraard	  mag	  de	  gezelligheid	  daarbij	  niet	  ontbreken!	  Maar	  naast	  
het	  boeken	  schrijven	  met	  Annemarie,	  schrijf	  ik	  ook	  boeken	  alleen.	  

Hoe	  doe	  je	  ideeën	  op	  voor	  een	  boek?	  
Naast	  schrijfster	  ben	  ik	  ook	  moeder	  en	  juf.	  Ik	  heb	  dus	  altijd	  kinderen	  om	  me	  heen.	  En	  die	  
zorgen	  vaak	  voor	  hele	  leuke	  ideeën.	  Zo	  wilde	  Vera	  een	  keer	  haar	  broodkorsten	  niet	  
opeten.	  We	  zaten	  buiten	  in	  de	  tuin.	  Ze	  mocht	  pas	  van	  tafel	  als	  ze	  de	  broodkorsten	  op	  had.	  
Toen	  kreeg	  ik	  telefoon	  en	  wat	  deed	  Vera…ze	  gooide	  de	  broodkorsten	  over	  de	  schutting	  
naar	  de	  buren.	  Benieuwd	  naar	  het	  verhaal.	  Lees	  dan	  de	  Knuffel	  van	  Sofie.	  
	  
Uiteindelijk	  schrijf	  ik	  mijn	  verhaal	  op	  de	  computer	  in	  de	  kamer.	  Maar	  ik	  kruip	  daar	  pas	  
achter	  als	  ik	  weet	  wat	  er	  gaat	  gebeuren	  in	  mijn	  boek.	  Eigenlijk	  ‘schrijf’	  ik	  het	  verhaal	  dus	  
eerst	  in	  mijn	  hoofd.	  En	  dat	  hoeft	  niet	  achter	  de	  computer,	  dat	  kan	  overal.	  Tijdens	  het	  
strijken,	  onderweg	  naar	  school.	  Handig	  hoor.	  Af	  en	  toe	  schrijf	  ik	  wel	  wat	  steekwoorden	  
op.	  
	  



Vind	  je	  het	  fijn	  dat	  een	  redacteur	  van	  de	  uitgever	  je	  begeleidt	  bij	  het	  
schrijven?	  
Ja,	  dat	  is	  heel	  fijn.	  Want	  van	  feedback	  wordt	  je	  verhaal	  sterker.	  Ik	  laat	  daarom	  graag	  
mensen	  mee	  lezen.	  

Heb	  je	  nog	  meer	  hobby’s	  behalve	  schrijven?	  
Ja,	  ik	  maak	  heel	  graag	  muziek.	  Ik	  speel	  vooral	  piano,	  maar	  ook	  gitaar,	  dwarsfluit	  en	  
accordeon.	  Samen	  met	  Marieke	  Booy	  maken	  we	  voorstellingen	  voor	  kleuters	  bij	  de	  
prentenboeken.	  	  

Heb	  je	  wel	  eens	  een	  prijs	  gewonnen	  met	  een	  boek?	  
Ja,	  in	  2004	  wonnen	  Annemarie	  ten	  Brinke	  en	  ik	  de	  prijs	  Het	  Hoogste	  Woord	  	  met	  het	  
(gezamenlijk	  geschreven	  )	  prentenboek	  ‘Ik	  ben	  niet	  bang’.	  In	  2014	  won	  ik	  deze	  prijs	  
opnieuw	  met	  het	  prentenboek	  ‘	  Ik	  stuur	  je	  de	  zon’,	  Ark	  Media.	  
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