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Vanaf	  wanneer	  illustreer	  je	  en	  waarom	  ben	  je	  gaan	  illustreren?	  	  
Illustreren	  doe	  ik	  pas	  sinds	  2010.	  Daarvoor	  wist	  ik	  nog	  niet	  wat	  ik	  later	  voor	  werk	  
wilde	  doen.	  Het	  liefst	  iets	  creatiefs,	  dat	  wel.	  In	  het	  laatste	  jaar	  van	  mijn	  vormgevers	  
opleiding	  viel	  alles	  op	  z’n	  plek	  toen	  ik	  in	  een	  kinderboekhandel	  rondliep.	  Ik	  besefte	  op	  
eens	  dat	  ik	  kinderboeken	  wilde	  illustreren.	  Bij	  het	  zien	  van	  al	  die	  mooie	  plaatjes,	  
kreeg	  ik	  een	  ontzettende	  drang	  om	  ook	  tekeningen	  te	  maken!	  

Wat	  is	  je	  favoriete	  kinderboek?	  
Mijn	  boekenkast	  staat	  vol	  met	  mooie	  kinderboeken!	  
(Met	  name	  mooi	  geïllustreerde	  boeken	  natuurlijk..)	  	  
Ik	  moet	  altijd	  lachen	  om	  het	  prentenboek	  ‘De	  koe	  die	  een	  ei	  legde’	  van	  Andy	  Cutbill	  &	  
Russel	  Ayto.	  En	  ‘Ik	  val	  op	  jou’	  van	  Rébecca	  Dautremer	  is	  één	  van	  mijn	  favoriete	  
geïllustreerde	  kinderboeken.	  	  
	  
Word	  je	  als	  illustrator	  al	  in	  een	  vroeg	  stadium	  gevraagd	  om	  
een	  boek	  te	  illustreren	  of	  als	  de	  tekst	  al	  klaar	  is?	  
Dat	  verschilt	  weleens.	  Soms	  weet	  je	  in	  een	  vroeg	  stadium	  al	  dat	  je	  een	  boek	  mag	  
illustreren	  waarvan	  het	  verhaal	  nog	  in	  de	  maak	  is.	  Maar	  de	  illustraties	  maak	  ik	  altijd	  
pas	  als	  de	  tekst	  helemaal	  klaar	  is.	  
	  
	  Hoe	  is	  de	  samenwerking	  met	  een	  auteur	  /	  met	  de	  uitgever?	  
Ook	  hierin	  heb	  ik	  verschillende	  ervaringen	  gehad.	  Eén	  keer	  ontmoette	  ik	  de	  auteur	  
pas	  bij	  de	  boekpresentatie.	  Maar	  alle	  samenwerkingen	  met	  uitgevers	  en/of	  schrijvers	  
waren	  zeer	  prettig.	  Als	  illustrator	  werk	  je	  veel	  alleen,	  dus	  dan	  is	  het	  extra	  fijn	  als	  er	  
eens	  meegekeken	  wordt	  met	  het	  werk	  wat	  je	  maakt	  en	  om	  feedback	  te	  krijgen.	  
	  
Hoeveel	  vrijheid	  krijg	  je?	  
Dat	  is	  een	  beetje	  lastig	  begrip.	  Een	  verhaal	  illustreren	  vind	  ik	  juist	  zo	  leuk,	  omdat	  je	  
binnen	  een	  ‘kader’	  kunt	  werken.	  Maar	  binnen	  die	  begrenzing	  krijg	  je	  als	  illustrator	  
best	  veel	  vrijheid	  vind	  ik!	  	  
	  

Werk	  je	  in	  een	  stijl?	  Of	  pas	  je	  je	  stijl	  aan	  aan	  het	  'soort	  boek'	  of	  
de	  'doelgroep'?	  
Ik	  werk	  in	  verschillende	  stijlen.	  Bij	  het	  kiezen	  van	  de	  stijl	  houd	  ik	  inderdaad	  rekening	  
met	  het	  type	  verhaal,	  de	  doelgroep	  en	  wat	  de	  uitgever	  en/of	  schrijver	  geschikt	  



vinden.	  Soms	  speelt	  de	  gegeven	  tijd	  ook	  een	  rol:	  het	  maken	  van	  digitaal	  werk	  gaat	  
sneller	  dan	  illustreren	  met	  verf.	  
	  
Op	  welke	  manier	  illustreer	  je	  het	  liefst?	  	  
Met	  (plakkaat)verf	  en	  het	  liefst	  maak	  ik	  gedetailleerde	  prenten.	  
	  
Teken	  je	  het	  liefst	  'mensen/dieren'	  of	  ook	  graag	  
'huizen/gebouwen/natuur/abstracter'?	  
Ik	  heb	  eigenlijk	  geen	  voorkeur.	  
	  
Zou	  je	  zelf	  ook	  een	  prentenboek	  willen	  illustreren	  en	  de	  tekst	  
erbij	  bedenken?	  
Dat	  lijkt	  me	  erg	  leuk!	  Het	  idee	  speelt	  ook	  weleens	  in	  m’n	  hoofd,	  maar	  ik	  vind	  het	  
werken	  in	  opdracht	  ook	  erg	  fijn.	  
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