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Voor	  wie	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Ik	  schrijf	  het	  liefst	  voor	  kinderen.	  
Op	  het	  hbo	  ben	  ik	  begonnen	  met	  gedichtjes	  schrijven	  voor	  kinderen.	  Niet	  met	  het	  idee	  er	  
ooit	  iets	  mee	  te	  doen,	  maar	  gewoon	  voor	  de	  fun.	  Verhaaltjes	  schreef	  ik	  al	  heel	  vroeg.	  Ik	  
maakte	  samen	  met	  mijn	  zusje	  Joanne	  altijd	  kranten,	  hield	  dagboeken	  bij,	  
brievenschriften,	  vriendinnendagboeken	  en	  compleet	  gefingeerde	  briefwisselingen.	  In	  
mijn	  plakboeken	  van	  vroeger	  zitten	  verschillende	  briefjes.	  Die	  schreven	  mijn	  zusje	  en	  ik	  
vanonder	  de	  tafel	  naar	  mijn	  moeder,	  op	  geparfumeerd	  postpapier.	  Meestal	  gingen	  ze	  
over	  het	  eten	  van	  die	  dag.	  We	  kregen	  altijd	  een	  briefje	  terug!	  

Hoe	  ben	  je	  in	  het	  boekenwereldje	  belandt?	  
In	  2002	  ben	  ik	  als	  redactieassistent	  gaan	  werken	  bij	  Kok,	  voor	  Aukelien	  Wierenga,	  die	  
toen	  acquirerend	  redacteur	  bij	  Callenbach	  was,	  en	  Beppie	  de	  Rooy	  (Kok	  Roman).	  Na	  de	  
geboorte	  van	  mijn	  zoontje	  Han	  in	  2003	  ben	  ik	  thuis	  doorgegaan	  met	  klusjes	  voor	  
Aukelien	  en	  Beppie.	  Aukelien	  heeft	  inmiddels	  een	  nieuw	  kinderboekenfonds	  opgezet	  bij	  
Jongbloed:	  Columbus.	  Ik	  ben	  met	  haar	  meegegaan	  en	  werk	  nu,	  nog	  steeds	  vanuit	  huis,	  
want	  inmiddels	  heb	  ik	  ook	  een	  dochtertje	  Imme,	  met	  veel	  plezier	  mee	  aan	  de	  
totstandkoming	  van	  veel	  Columbusboeken.	  Ik	  ben	  dan	  ook	  groot	  fan!	  Ook	  met	  Beppie	  
heb	  ik	  contact	  gehouden.	  Bij	  haar	  verschenen	  mijn	  twee	  debuutjes	  (dat	  klopt	  natuurlijk	  
niet,	  want	  je	  kunt	  maar	  één	  debuut	  hebben,	  maar	  ze	  verschijnen	  precies	  tegelijk)	  “Ik	  geef	  
de	  zee	  een	  kus”	  en	  “Nooit	  meer	  bang”.	  

Vertel	  's	  iets	  over	  je	  'debuten'	  zoals	  je	  1e	  gedichtenbundeltje	  “Ik	  
geef	  de	  zee	  een	  kus”.	  
Dit	  boekje	  heb	  ik	  samen	  met	  mijn	  moeder,	  Marianne	  Witvliet,	  gemaakt.	  Een	  bijzonder	  
project!	  Het	  andere,	  	  “Nooit	  meer	  bang”	  is	  een	  hertaling;	  Mozaïek	  kocht	  de	  
illustratierechten	  op	  en	  ik	  mocht	  de	  tekst	  erbij	  schrijven.	  

Wat	  zijn	  je	  lievelingsboeken	  of	  auteurs?	  
Mijn	  lievelingsboeken,	  of	  liever	  ‘lievelingsboekmakers’	  waren	  vroeger:	  Roald	  Dahl,	  
Janosch,	  Miep	  Diekman,	  Anke	  de	  Vries,	  Annie	  M.G.	  Schmidt,	  Fiep	  Westendorp,	  Thea	  
Beckman,	  Jan	  Terlouw,	  Tonke	  Dragt,	  Hector	  Malot,	  Joke	  van	  Leeuwen,	  Paul	  Biegel,	  
Michael	  Ende,	  Imme	  Dros,	  Godfried	  Bomans,	  Marten	  Toonder,	  Toon	  Tellegen,	  Guus	  
Kuijer,	  enz.	  En	  dat	  zijn	  het	  nu	  nog	  steeds.	  Het	  lijstje	  wordt	  steeds	  langer.	  Laatste	  
toevoegingen:	  Corien	  Oranje,	  Sylvia	  Vandenheede,	  Janne	  Ijmker.	  
Boeken	  die	  iedereen	  moet	  lezen?	  In	  ieder	  geval:	  Corien	  Oranje,	  ze	  heeft	  een	  hele	  frisse	  
stijl	  en	  veel	  humor.	  De	  nieuwe	  midithriller	  van	  Bert	  Wiersema,	  echt	  een	  goed	  boek!	  Joke	  
van	  Leeuwen,	  omdat	  dat	  van	  de	  eerste	  tot	  de	  laatste	  letter	  smullen	  is,	  Toon	  Tellegen,	  
omdat	  je	  zijn	  boeken	  blijft	  lezen,	  soms	  met	  een	  lach	  en	  soms	  met	  een	  traan.	  Maar	  ook	  de	  
klassiekers:	  Charlotte	  Brönte,	  Kenneth	  Graham,	  Hector	  Malot,	  Charles	  Dickens.	  



En	  natuurlijk	  de	  boeken	  van	  mijn	  moeder:	  Marianne	  Witvliet,	  met	  stip	  mijn	  
lievelingsauteur!	  

Waarom	  schrijf	  je?	  
Ik	  schrijf	  omdat	  ik	  het	  gewoon	  leuk	  vindt,	  en	  het	  niet	  laten	  kan!	  

Hoe	  doe	  je	  ideeën	  op	  voor	  een	  boek?	  
Ideeën	  voor	  een	  boek	  doe	  ik	  op	  als	  ik	  met	  Han	  (2003)	  en	  Imme	  (2004)	  speel,	  en	  als	  ik	  in	  
de	  natuur	  ben.	  Die	  twee	  dingen	  doe	  ik	  elke	  dag	  uitgebreid	  en	  meestal	  in	  combinatie,	  dus	  
inspiratie	  genoeg!	  

Wat	  is	  je	  favoriete	  werkplek?	  
Ik	  schrijf	  het	  liefst	  buiten	  op	  een	  kladbriefje	  en	  dan	  werk	  ik	  het	  thuis	  uit	  op	  mijn	  laptop,	  
maar	  helaas	  dwingen	  de	  Nederlandse	  weersomstandigheden	  mij	  er	  vaak	  toe	  om	  binnen	  
te	  werken	  L	  Maar	  gelukkig	  hebben	  we	  een	  heerlijke	  kachel,	  dus	  daar	  zit	  ik	  ook	  vaak.	  

Wat	  vind	  je	  van	  de	  rol	  van	  een	  redacteur?	  
Zonder	  redacteur	  geen	  boek,	  wat	  mij	  betreft.	  Ik	  ben	  van	  mening	  dat	  een	  schrijver	  altijd	  
mensen	  moet	  laten	  meelezen.	  Zelf	  ben	  je	  misschien	  overtuigd	  van	  de	  kwaliteit	  van	  je	  
eigen	  teksten,	  maar	  een	  redacteur	  kan	  daar	  een	  heel	  nieuw	  licht	  op	  werpen	  ;-‐)	  Soms	  is	  er	  
maar	  een	  kleine	  aanwijzing	  nodig	  om	  een	  tekst	  een	  heel	  eind	  op	  te	  krikken.	  
Vaak	  staar	  je	  je	  blind	  op	  je	  eigen	  teksten	  en	  kan	  je	  er	  niet	  meer	  kritisch	  naar	  kijken.	  Zelf	  
werk	  ik	  ook	  als	  redacteur,	  maar	  bij	  je	  eigen	  verhalen	  kun	  je	  die	  vaardigheden	  niet	  zo	  
goed	  gebruiken	  als	  je	  wel	  zou	  willen…	  

Heb	  je	  nog	  een	  tip	  voor	  andere	  auteurs?	  
Tips	  voor	  andere	  schrijvers:	  lees	  “Het	  geheim	  van	  de	  schrijver”	  van	  Renate	  Dorrestein	  
en	  “De	  wil	  en	  de	  weg”	  van	  Jan	  Brokken.	  Meerdere	  keren.	  Vraag	  om	  kritiek	  
(opbouwende),	  betrek	  die	  niet	  op	  je	  persoon	  maar	  op	  de	  tekst	  en	  doe	  er	  wat	  mee.	  Boven	  
alles:	  geniet	  van	  kinderen,	  boeken	  en	  de	  topcombi:	  kinderboeken!	  
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