
Anja	  Bout-‐Monteau	  
	  
Hallo,	  wat	  leuk	  dat	  je	  deze	  pagina	  hebt	  opgezocht.	  Hieronder	  lees	  je	  wat	  meer	  over	  mij.	  Ik	  
zou	  het	  leuk	  vinden	  als	  je	  mij	  jouw	  mening	  of	  vragen	  over	  mijn	  boeken	  mailt.	  Je	  krijgt	  
altijd	  antwoord!	  Mijn	  mailadres	  is	  aboutmonteau@gmail.com	  

Voor	  welke	  doelgroep	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
	  
Het	  liefst	  voor	  meiden	  van	  12+.	  

Wanneer	  ben	  je	  gaan	  schrijven	  en	  waarom?	  
	  
	  Toen	  ik	  kinderen	  kreeg,	  ben	  ik	  gestopt	  met	  mijn	  werk	  als	  lerares	  op	  het	  V.O.	  en	  werd	  ik	  
fulltime	  moeder.	  In	  die	  tijd	  heb	  ik	  een	  cursus	  ‘korte	  verhalen	  schrijven’	  gevolgd.	  Ik	  hield	  
altijd	  al	  van	  taal;	  van	  lezen	  en	  van	  schrijven.	  Die	  cursus	  sloot	  daar	  dus	  goed	  aan.	  
	  
Vanaf	  1995	  schrijf	  ik	  korte	  verhalen	  voor	  Terdege,	  GezinsGids	  en	  het	  jongerenblad	  Daniël.	  
In	  2009	  verscheen	  mijn	  eerste	  jeugdboek.	  

Wat	  waren	  vroeger	  je	  lievelingsboeken?	  Lees	  je	  nog	  jeugdboeken?	  
Wat	  zijn	  je	  lievelingsauteurs?	  Welke	  jeugdboeken	  raad	  je	  iemand	  
aan?	  
	  
Als	  kind	  genoot	  ik	  van	  de	  boeken	  over	  Rozemarijntje;	  vooral	  als	  mijn	  juf	  in	  de	  tweede	  klas	  
er	  uit	  voorlas.	  Heerlijk	  om	  met	  mijn	  armen	  over	  elkaar	  meegevoerd	  te	  worden	  naar	  
Rozemarijntjes	  school,	  naar	  het	  winkeltje	  met	  de	  schelle	  deurbel	  en	  naar	  de	  sloot	  met	  
kikkers.	  Verder	  las	  ik	  klassiekers	  als	  Kruimeltje,	  Bartje	  en	  Alleen	  op	  de	  wereld,	  maar	  ook	  
de	  serie	  over	  de	  Olijke	  Tweeling	  verslond	  ik.	  
	  
Ook	  nu	  nog	  neem	  ik	  regelmatig	  een	  stapeltje	  jeugdboeken	  mee	  uit	  de	  bibliotheek.	  Ik	  heb	  
niet	  echt	  een	  lievelingsauteur,	  maar	  Blauwe	  plekken	  van	  Anke	  de	  Vries	  en	  de	  ‘Sasha-‐
boeken’	  van	  Corien	  Oranje	  staan	  hoog	  in	  mijn	  top	  tien.	  
	  
Niet	  iedereen	  heeft	  dezelfde	  smaak,	  daarom	  vind	  ik	  het	  lastig	  om	  anderen	  een	  boek	  aan	  
te	  raden.	  Zelf	  houd	  ik	  van	  realistische	  verhalen.	  Een	  boek	  moet	  vlot	  weg	  lezen,	  maar	  wel	  
iets	  te	  zeggen	  hebben.	  Ik	  vind	  het	  mooi	  als	  een	  boek	  je	  helpt	  jezelf	  of	  anderen	  beter	  te	  
begrijpen.	  

Waar	  en	  wanneer	  krijg	  je	  ideeën	  voor	  een	  boek?	  
	  



Dat	  kan	  overal	  en	  altijd	  zijn.	  Op	  de	  school	  waar	  ik	  werk,	  gebeuren	  vaak	  dingetjes,	  waar	  ik	  
wat	  aan	  heb	  voor	  mijn	  boeken.	  Maar	  ook	  via	  de	  krant,	  een	  tijdschrift	  of	  gesprekken	  om	  
me	  heen	  doe	  ik	  ideeën	  op.	  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
	  
Het	  liefst	  zit	  ik	  op	  zolder.	  Op	  een	  draaistoel	  op	  wieltjes,	  met	  een	  kop	  koffie	  of	  thee	  naast	  
mijn	  computer.	  

Vind	  je	  het	  fijn	  dat	  een	  redacteur	  van	  de	  uitgever	  u	  begeleidt	  bij	  het	  
schrijven?	  
	  
Absoluut!	  Mijn	  redacteur	  is	  voor	  mij	  onmisbaar.	  Ze	  geeft	  mij	  waardevolle	  'denkduwtjes'.	  
Ze	  wijst	  me	  op	  zinnen	  die	  niet	  lekker	  lopen,	  op	  woorden	  die	  niet	  goed	  weergeven	  wat	  ik	  
bedoel	  of	  gewoonweg	  op	  fouten.	  

Heb	  je	  tips	  voor	  andere	  schrijvers?	  
Nee,	  ik	  ben	  zelf	  nog	  maar	  een	  beginneling.	  
	  
Anja	  Bout-‐Monteau	  	  /	  AP	  
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