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Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Het	  liefst	  schrijf	  ik	  voor	  de	  bovenbouw	  van	  de	  basisschool	  of	  voor	  de	  middelbare	  
school.	  
Mijn	  eerste	  boek	  speelt	  zich	  af	  in	  groep	  acht,	  mijn	  tweede	  boek	  in	  de	  tweede	  klas	  van	  
de	  middelbare	  school.	  Ik	  heb	  nog	  meer	  ideeën	  in	  mijn	  hoofd	  zitten.	  	  
Dat	  zijn	  voornamelijk	  verhalen	  voor	  de	  middelbare	  school.	  Ook	  heb	  ik	  nog	  een	  idee	  
voor	  een	  nieuw	  verhaal	  voor	  de	  bovenbouw	  van	  de	  basisschool.	  	  
Misschien	  dat	  ik	  daarna	  nog	  eens	  een	  boek	  voor	  jongere	  kinderen	  wil	  gaan	  schrijven,	  
maar	  daar	  heb	  ik	  nu	  nog	  geen	  idee	  voor.	  	  
	  

Vanaf	  wanneer	  schrijf	  je?	  
Mijn	  eerste	  boek	  is	  verschenen	  op	  5	  september	  2015.	  Daarvoor	  schreef	  ik	  wel	  vaker	  
korte	  verhalen,	  maar	  die	  zijn	  nooit	  gepubliceerd.	  Ik	  schreef	  ze	  vooral	  omdat	  ik	  het	  
leuk	  vond	  om	  te	  schrijven.	  Af	  en	  toe	  stuurde	  ik	  een	  kort-‐verhaal	  op	  naar	  een	  
verhalenwedstrijd	  en	  ooit	  heb	  ik	  voor	  een	  verhaal	  een	  ‘eervolle	  vermelding’	  
gekregen.	  Als	  kind	  schreef	  ik	  ook	  al	  vaak	  verhalen.	  
	  

Waarom	  ben	  je	  gaan	  schrijven?	  
Schrijven	  heb	  ik	  altijd	  al	  leuk	  gevonden.	  Verhalen	  ontstaan	  vaak	  al	  in	  mijn	  hoofd	  en	  
dan	  kun	  je	  ze	  net	  zo	  goed	  opschrijven,	  vind	  ik.	  Het	  heerlijke	  van	  schrijven	  is	  dat	  je	  een	  
eigen	  verhaal	  kunt	  verzinnen,	  zelf	  je	  personen	  kunt	  uitkiezen	  en	  lekker	  kunt	  
fantaseren.	  Ook	  wil	  ik	  graag	  iets	  meegeven	  met	  een	  verhaal.	  
	  

Wat	  is	  je	  favoriete	  kinderboek?	  
‘Pluk	  van	  de	  Petteflet’	  van	  Annie	  M.G.	  Schmidt	  vind	  ik	  het	  allerleukste	  kinderboek.	  Ik	  
weet	  nog	  goed	  dat	  dit	  boek	  bij	  mij	  op	  school	  werd	  voorgelezen	  toen	  ik	  in	  groep	  drie	  
zat.	  Toen	  genoot	  ik	  er	  al	  van.	  	  
Van	  de	  tegenwoordige	  schrijvers	  is	  op	  dit	  moment	  Liesbeth	  van	  Binsbergen	  mijn	  
favoriete	  kinder-‐	  en	  jeugdboekenschrijver.	  Vooral	  haar	  boeken	  ‘Steeds	  minder	  mij’	  en	  
‘Vriend	  of	  vijand’	  vind	  ik	  erg	  mooi.	  	  
En	  om	  nog	  wat	  meer	  boeken	  te	  noemen:	  Vechten	  tegen	  pesten	  (Guurtje	  Leguijt)	  De	  
serie	  Floor	  (Teunie	  Suijker)	  en	  SuperJoris	  (Bram	  Kasse).	  	  
	  

Hoe	  kom	  je	  aan	  ideeën	  voor	  je	  boeken?	  
Ideeën	  ontstaan	  in	  mijn	  hoofd.	  Ik	  zie,	  hoor	  of	  lees	  iets	  en	  daar	  blijf	  ik	  over	  nadenken.	  
Ik	  fantaseer	  erover	  en	  bedenk	  er	  een	  persoon	  bij.	  Dan	  begin	  ik	  met	  schrijven.	  Tijdens	  
het	  schrijven	  wordt	  het	  soms	  wel	  weer	  wat	  anders	  dan	  ik	  vooraf	  bedacht	  had.	  Maar	  
dat	  is	  ook	  het	  leuke	  van	  schrijven.	  Dat	  ik	  van	  tevoren	  ook	  niet	  altijd	  weet	  hoe	  mijn	  
verhaal	  gaat	  aflopen.	  	  



	  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Gewoon	  thuis	  aan	  de	  tafel.	  Achter	  de	  laptop.	  Met	  een	  glas	  thee.	  	  
	  

Vind	  je	  de	  begeleiding	  door	  je	  uitgeverij	  fijn?	  
Ja,	  maar	  soms	  ook	  lastig.	  Een	  redacteur	  leest	  mee	  en	  geeft	  aan	  hoe	  het	  verhaal	  nog	  
beter	  kan	  worden.	  Dat	  is	  fijn,	  want	  zelf	  zie	  ik	  weleens	  iets	  over	  het	  hoofd	  en	  bij	  de	  
uitgeverij	  hebben	  ze	  veel	  meer	  ervaring	  met	  kinder-‐	  en	  jeugdboeken.	  	  
Soms	  is	  het	  ook	  lastig,	  omdat	  ze	  graag	  iets	  willen	  veranderen	  wat	  ik	  juist	  leuk	  vind.	  Bij	  
mijn	  boek	  Rumoer	  in	  groep	  8	  werd	  er	  gezegd	  dat	  het	  verhaal	  te	  lang	  was	  en	  er	  teveel	  
in	  gebeurde.	  Ze	  vonden	  het	  beter	  als	  ik	  wat	  dingen	  zou	  schrappen.	  Ik	  moest	  wel	  een	  
paar	  keer	  slikken	  toen	  ik	  dat	  hoorde,	  want	  op	  alle	  stukken	  had	  ik	  mijn	  best	  gedaan.	  
Maar	  toen	  ik	  mijn	  eigen	  tekst	  nog	  een	  keer	  ging	  lezen,	  ging	  ik	  toch	  denken	  dat	  ze	  
misschien	  wel	  gelijk	  hadden	  en	  dat	  sommige	  stukken	  er	  beter	  uit	  konden.	  Toen	  het	  
boek	  af	  was,	  met	  minder	  tekst,	  vond	  ik	  hem	  toch	  ook	  wel	  goed	  zo	  en	  mis	  ik	  de	  
ontbrekende	  stukken	  niet	  meer.	  
	  

Heb	  je	  tips	  voor	  andere	  schrijvers?	  
Luister	  goed	  naar	  wat	  anderen	  van	  je	  verhaal	  vinden.	  Laat	  het	  verhaal,	  voordat	  je	  het	  
opstuurt	  naar	  een	  uitgeverij,	  eerst	  door	  mensen	  uit	  je	  omgeving	  lezen.	  Het	  liefst	  door	  
mensen	  die	  verstand	  van	  boeken	  hebben	  en	  die	  eerlijk	  durven	  zijn.	  Als	  de	  meelezers	  stukken	  
uit	  je	  verhaal	  saai	  of	  langdradig	  of	  onduidelijk	  vinden,	  probeer	  het	  dan	  anders	  te	  beschrijven.	  	  
Ik	  vind	  het	  ook	  heel	  belangrijk	  dat	  je	  goed	  nadenkt	  over	  wie	  je	  hoofdpersoon	  is	  en	  welk	  
karakter	  hij/zij	  heeft.	  De	  lezers	  moeten	  kunnen	  meeleven	  met	  je	  hoofdpersoon	  en	  hem/	  
haar	  sympathiek	  vinden.	  Dat	  betekent	  niet	  dat	  je	  hoofdpersoon	  alleen	  maar	  leuke	  dingen	  
doet.	  Iedereen	  heeft	  leuke,	  maar	  ook	  minder	  leuke	  karaktertrekken.	  Als	  je	  hoofdpersoon	  dus	  
óók	  leuke	  en	  minder	  leuke	  eigenschappen	  heeft,	  wordt	  het	  verhaal	  veel	  echter.	  	  
Lees	  ook	  zelf	  veel	  boeken	  voor	  de	  leeftijd	  waarvoor	  je	  wilt	  gaan	  schrijven.	  Dan	  zie	  je	  ook	  hoe	  
anderen	  het	  doen.	  Natuurlijk	  moet	  je	  het	  dan	  niet	  hetzelfde	  doen	  als	  anderen,	  want	  
iedereen	  heeft	  een	  eigen	  manier	  van	  schrijven,	  maar	  het	  is	  wel	  leerzaam	  om	  veel	  boeken	  te	  
lezen.	  Sommige	  boeken	  vind	  je	  zo	  goed	  dat	  je	  in	  één	  keer	  door	  wilt	  lezen,	  bij	  andere	  boeken	  
begin	  je	  na	  een	  paar	  hoofdstukken	  te	  gapen.	  Het	  is	  dan	  heel	  goed	  om	  voor	  jezelf	  de	  vraag	  te	  
stellen:	  Hoe	  komt	  het	  nou	  dat	  ik	  dat	  ene	  boek	  zo	  goed	  vind	  en	  dat	  andere	  boek	  helemaal	  
niet?	  	  
Verder	  zijn	  er	  veel	  boeken	  verschenen	  met	  tips	  over	  boeken	  schrijven.	  Lees	  die	  ook	  eens.	  	  
Bijvoorbeeld:	  ‘Kinderboeken	  schrijven’	  van	  Wim	  Daniëls.	  En	  vergelijk	  je	  eigen	  verhaal	  eens	  
met	  de	  tips	  die	  in	  dat	  boek	  staan.	  	  
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