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Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	   
  Ha,  ha,  voor  alle  leeftijden!  Ik  heb  tot  nu  toe  een  autobiografisch  
boek,  drie  romans,  een  Young  adult  en  een  boek  voor  kinderen  van  7  
tot  10  jaar  geschreven.  Na  een  serieuze  roman  is  het  heerlijk  om  een  
grappig  boek  voor  kinderen  te  schrijven!   

Vanaf	  wanneer	  schrijf	  je	  en	  waarom	  ben	  je	  gaan	  
schrijven?	   
Zo  lang  ik  me  kan  herinneren,  heb  ik  al  geschreven.  Bij  mij  op  zolder  
liggen  wat  oude  krantenknipsels  in  een  halfvergane  doos.  Dat  zijn  vijf  
afleveringen  van  een  vervolgverhaal.  ‘Vrolijkdorp’  noemde  ik  het.  
Ooit  stond  dit  verhaal  in  het  jeugdhoekje  van  tante  Jos  in  De  
Rotterdammer.  Op  twaalfjarige  leeftijd  stuurde  ik  het  naar  deze  krant  
en  ik  vond  het  geweldig  dat  het  geplaatst  werd.  

Zo’n  veertien  jaar  lang  werkte  ik  mee  aan  jeugdblad  Vast  &  Zeker.  
Voor  dit  blad  schreef  ik  iedere  maand  de  Verhaaltjestelefoon  (voor  
kinderen  van  4  tot  7  jaar)  en  nog  een  verhaal  voor  kinderen  van  7  tot  
10  jaar.    

Meer  schreef  ik  eigenlijk  niet.  Totdat  ik  acht  jaar  geleden  heel  ziek  
werd  en  daarover  schreef:  ‘Een  glimlach  door  mijn  tranen  heen’.  
Enkele  jaren  na  de  verschijning  van  dit  autobiografische  boek  waagde  
ik  me  aan  de  roman  ‘Witzwart’  die  in  2013  bij  De  Banier  verscheen.  
Vanaf  die  tijd  ging  het  schrijven  in  een  sneltreinvaart.  Ieder  jaar  
verschijnen  er  een  of  twee  boeken.  Nu  kan  ik  me  niet  meer  indenken  
dat  ik  niet  zou  schrijven.  Ik  geniet  er  enorm  van!  



Wat	  is	  je	  favoriete	  kinderboek?	   
Oeps,  moeilijke  vraag.  Er  zijn  zoveel  mooie  boeken  …  ‘Blauwe  
plekken’  van  Anke  de  Vries,  ‘De  vlucht  van  Hamid’  van  Patricia  St.  
John,  ‘Spaghetti  van  Menetti’  van  Kees  Leibbrandt,  prentenboek  ‘Ze  
lopen  gewoon  met  me  mee’,  de  Narnia-‐boeken  van  C.S.  Lewis  …  En  
nog  veel  en  veel  meer!  

Waarom	  schrijf	  je?	   
Om  van  alles  met  de  lezers  te  delen:  grappige  dingen,  verdrietige  
dingen,  mooie  dingen.  Soms  zit  ik  hardop  te  lachen  achter  mijn  
laptop.  En  ja,  bij  een  ernstig  stuk  gebeurt  het  ook  weleens  dat  de  
tranen  echt  over  mijn  wangen  rollen.  
  

Hoe	  kom	  je	  aan	  ideeën	  voor	  je	  boeken?	   
Mijn  spreuk  is:  ‘Schrijven  is  leven.  Met  open  oren  en  ogen,  maar  
vooral  met  een  open  hart.’  Door  met  volle  teugen  te  leven  kom  je  
overal  je  ideeën  tegen!  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	   
Mijn  laptoppie  (zo  noem  ik  hem  liefkozend)  staat  op  een  bureau  in  
een  kamertje  op  de  eerste  verdieping.  Daar  schrijf  ik.  Maar  veel  
dingen  verzin  ik  als  ik  gewoon  in  de  polder  wandel  of  lekker  in  de  zon  
in  onze  tuin  zit.  

	  Vind	  je	  de	  begeleiding	  door	  je	  uitgeverij	  fijn?	   
Heel  fijn!  Vanaf  het  allereerste  idee  voor  een  nieuw  boek  leeft  mijn  
redacteur  met  me  mee  en  helpt  me  door  aanwijzingen  te  geven.  

Bibliografie	   



Een  glimlach  door  mijn  tranen  heen,  Jongbloed,  2009  
Wit-‐zwart,  De  Banier,  2013  
Kersenbloesem,  De  Banier  2014  
Zwanenmoeder,  De  Banier  2015  
Roos,  De  Banier  2015.  Young  Adult.  
1  april!  –  De  Banier  2016.  Kinderboek  8+	  
	  


