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Kun	  je	  iets	  vertellen	  over	  jezelf?	  
Ik	  ben	  geboren	  in	  Creil,	  een	  klein	  dorpje	  in	  de	  Noordoostpolder.	  
	  
Toen	  ik	  zeven	  was,	  zijn	  we	  verhuisd	  naar	  Emmeloord.	  Dit	  vond	  ik	  niet	  leuk.	  Ik	  was	  
gewend	  aan	  de	  school	  en	  de	  vriendinnen.	  De	  school	  in	  de	  Emmeloord	  was	  erg	  anders.	  
Het	  heeft	  een	  tijd	  geduurd,	  voor	  ik	  daar	  op	  mijn	  plekje	  was.	  Op	  mijn	  tiende	  kreeg	  ik	  een	  
pony,	  een	  stralend	  witte	  pony,	  die	  iedereen	  afgooide.	  Ik	  heb	  heel	  wat	  in	  het	  stof	  gebeten.	  
Ik	  denk	  dat	  ik	  van	  Sondine	  (zo	  heette	  ze)	  vooral	  doorzetten	  heb	  geleerd.	  
	  
Ik	  heb	  gereden	  tot	  mijn	  zeventiende.	  Ik	  vind	  paarden	  en	  pony’s	  nog	  steeds	  erg	  mooi.	  Ik	  
geniet	  ervan	  als	  ik	  onze	  dochters	  zie	  rijden.	  Heel	  soms	  maak	  ik	  zelf	  nog	  een	  rit.	  
	  
Ik	  werk	  als	  leerkracht	  op	  een	  grote	  basisschool.	  Op	  de	  basisschool	  heb	  ik	  in	  alle	  groepen,	  
behalve	  in	  groep	  zeven,	  gewerkt.	  Elke	  leeftijd	  heeft	  wel	  iets	  moois!	  Ik	  heb	  nu	  (2009)	  
groep	  2	  en	  dat	  is	  echt	  super.	  
	  
Ik	  ben	  gelukkig	  getrouwd	  met	  Gert.	  Hij	  leest	  mijn	  boeken	  pas	  als	  ze	  gedrukt	  zijn.	  

Welke	  kinderboeken	  las	  je	  vroeger	  graag?	  Wat	  zijn	  je	  
lievelingsauteurs.	  Welke	  boeken	  raad	  je	  iemand	  aan?	  
	  
Vroeger	  las	  ik	  alles	  wat	  ik	  te	  pakken	  kon	  krijgen.	  Kameleon,	  Arendsoog,	  alles	  van	  Enyd	  
Blyton,	  Bob	  Evers-‐serie.	  
	  
Ik	  ben	  opgegroeid	  tussen	  drie	  broers,	  pas	  toen	  ik	  zeven	  was	  werd	  mijn	  zusje	  geboren.	  
Mijn	  broers	  lazen	  ook	  graag.	  Eén	  broer	  verzamelde	  de	  serie	  Bob	  Evers.	  Die	  boeken	  las	  ik	  
ook.	  Niet	  zo	  gangbaar	  voor	  een	  meisje.	  Ik	  ging	  elke	  week,	  maar	  ook	  vaker,	  naar	  de	  bieb.	  
	  
Het	  boek	  dat,	  toen	  ik	  op	  de	  basisschool	  zat,	  het	  meeste	  indruk	  op	  me	  maakte	  was:	  
Charlottes	  web.	  Ik	  heb	  tranen	  met	  tuiten	  gehuild	  toen	  Charlotte	  doodging.	  Toen	  het	  boek	  
onlangs	  werd	  verfilmd,	  heb	  ik	  de	  film	  natuurlijk	  gezien.	  
	  
Alle	  klassiekers,	  zoals	  Kruimeltje,	  Alleen	  op	  de	  wereld,	  Afkes	  tiental,	  Bartje,	  	  Robinson	  
Crusoe,	  gingen	  er	  allemaal	  in	  een	  razend	  tempo	  doorheen.	  Toen	  ik	  een	  jaar	  of	  twaalf	  was	  
las	  ik	  ook	  de	  Spiegelserie,	  die	  mijn	  moeder	  elke	  maand	  in	  huis	  kreeg.	  Wel	  een	  beetje	  saai,	  
maar	  ik	  moest	  iets	  te	  lezen	  hebben.	  
	  
Een	  lievelingsboek	  dat	  ik	  nog	  steeds	  met	  plezier	  voor	  een	  zesde	  of	  zevende	  keer	  lees	  is:	  
‘Het	  fregatschip	  Johanna	  Maria,’	  een	  schitterend	  boek.	  Misschien	  vind	  ik	  het	  zo	  mooi	  
omdat	  ik	  de	  kleindochter	  van	  een	  visser	  ben.	  De	  zee	  in	  de	  verte.	  



	  
Ik	  raad	  niet	  zo	  gauw	  een	  boek	  aan.	  Wat	  de	  een	  heel	  mooi	  vindt,	  vindt	  de	  ander	  helemaal	  
niks.	  Mooi	  vind	  ik	  boeken	  die	  je	  meenemen	  naar	  een	  andere,	  vergane	  of	  nieuwe	  wereld,	  
boeken	  die	  je	  doen	  vergeten	  dat	  je	  op	  de	  bank	  of	  in	  je	  bed	  in	  Nederland	  bent.	  	  Boeken	  
waar	  je	  nog	  steeds	  in	  zit,	  als	  je	  ze	  al	  uit	  hebt.	  

Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
	  
Ik	  schrijf	  het	  liefst	  voor	  kinderen.	  Het	  maakt	  eigenlijk	  niet	  uit	  hoe	  oud	  ze	  zijn.	  Ik	  heb	  nog	  
niet	  voor	  kleuters	  geschreven.	  Wie	  weet,	  komt	  het	  er	  nog	  eens	  van.	  

Wanneer	  /	  waarom	  ben	  je	  gaan	  schrijven?	  
	  
Mijn	  eerste	  verhaal	  heb	  ik	  geschreven	  toen	  ik	  net	  acht	  was.	  In	  een	  mooi,	  zachtgroen	  
schriftje	  dat	  ik	  van	  de	  juf	  van	  school	  had	  gekregen.	  Het	  was	  wit	  en	  leeg	  en	  het	  vroeg	  om	  
een	  verhaal…..	  
	  
Ik	  ben	  gaan	  schrijven,	  omdat	  ik	  dat	  al	  heel	  lang	  wilde.	  Ik	  werk	  23	  uur	  in	  het	  onderwijs.	  
De	  tijd	  ontbrak	  me	  om	  er	  echt	  voor	  te	  gaan	  zitten.	  
	  
Toen	  ik	  -‐	  van	  onze	  laatste	  twee	  kinderen	  -‐	  ouderschapsverlof	  opnam,	  had	  ik	  tijd	  om	  iets	  
erbij	  te	  gaan	  doen	  en	  dat	  werd	  La	  lune.	  Onze	  vijf	  kinderen	  zijn	  nu	  tussen	  de	  9	  en	  21	  jaar.	  
	  
Een	  vriendin	  heeft	  me	  gestimuleerd	  om	  te	  gaan	  schrijven.	  Ze	  had	  iets	  van	  mij	  gelezen	  en	  
ze	  vond	  het	  jammer	  dat	  ik	  er	  verder	  niets	  mee	  deed.	  Ze	  vond	  het	  zelfs	  zo	  belangrijk	  dat	  
ze	  aanbood	  dat	  zij	  mijn	  huis	  wel	  een	  morgen	  wilde	  poetsen	  zodat	  ik	  achter	  de	  computer	  
kon	  gaan	  zitten!	  

Waar	  of	  wanneer	  krijg	  je	  ideeën	  voor	  een	  boek?	  
	  
Ideeën	  voor	  een	  boek	  kunnen	  overal	  opkomen.	  Meestal	  als	  ik	  met	  andere	  dingen	  bezig	  
ben,	  wandel,	  fiets,	  de	  was	  vouw,	  of	  als	  ik	  ’s	  avonds	  in	  bed	  lig.	  

Hoe	  schrijf	  je	  en	  waar?	  
	  
Als	  ik	  schrijf	  zit	  ik	  het	  liefst	  in	  een	  saaie	  stille,	  onverwarmde	  omgeving.	  Ik	  heb	  als	  het	  
winter	  is,	  een	  oude,	  grote,	  afzichtelijke	  trui	  die	  heel	  warm	  is.	  Dat	  is	  mijn	  schrijf-‐	  en	  
leestrui.	  Mijn	  gezin	  weet	  wel	  hoe	  laat	  het	  is	  als	  ze	  mij	  zien	  rondlopen	  in	  dat	  ding.	  

Vind	  je	  het	  fijn	  om	  begeleiding	  van	  een	  te	  krijgen	  bij	  het	  schrijven?	  
Een	  redacteur	  is	  onmisbaar!	  
	  



Heb	  je	  ooit	  een	  schrijfcursus	  gevolgd	  of	  bezoek	  je	  de	  
Schrijversschool?	  
	  
Ik	  heb	  geen	  schrijverscursus	  doorlopen,	  wel	  heel	  erg	  veel	  gelezen.	  Ik	  lees,	  ook	  nu	  nog,	  
alles	  wat	  ik	  te	  pakken	  kan	  krijgen	  over	  het	  schrijfproces	  en	  daar	  leer	  en	  geniet	  ik	  van.	  

Heb	  je	  tips	  voor	  andere	  schrijvers?	  
	  
Ik	  schrijf	  nog	  niet	  zo	  lang.	  Een	  ding	  zou	  ik	  willen	  meegeven,	  wees	  kritisch	  op	  je	  eigen	  
werk,	  laat	  anderen	  je	  werk	  lezen	  en	  probeer	  een	  redacteur	  te	  vinden	  die	  echt	  bij	  jou	  
past.	  
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