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Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	   
Ik  illustreer  prentenboeken,  maar  ik  schrijf  zelf  voornamelijk  voor  de  
leeftijd  tussen  de  10  en  13 

Vanaf	  wanneer	  schrijf	  je	  en	  waarom	  ben	  je	  gaan	  
schrijven?	   
Eigenlijk  schrijf  ik  al  sinds  mijn  jeugd.  In  eerste  instantie  was  het  
vooral  om  wat  toe  te  voegen  aan  mijn  illustraties  (zo  tekende  en  
schreef  ik  vroeger  strips),  maar  later  stond  het  schrijven  op  zichzelf.  

Ik  ben  een  creatief  persoon,  dus  mijn  hoofd  loopt  altijd  vol  met  
ideeën  en  die  moet  ik  kwijt.    

Wat	  is	  je	  favoriete	  kinderboek?	   
Dat  zijn  er  veel,  en  eigenlijk  allemaal  om  verschillende  redenen.  Zo  
lees  ik  Roald  Dahl  en  Joke  van  Leeuwen  vanwege  hun  lak  aan  
regeltjes.  Als  je  hun  boeken  leest,  dan  weet  je  precies  dat  zij  het  
geschreven  hebben.    
Ook  vind  ik  de  boeken  (en  films)  over  Harry  Potter  goed.  Het  eerste  
deel  las  ik  in  een  paar  dagen  uit,  wat  voor  mij  uniek  is  aangezien  ik  
een  langzame  lezer  ben.  De  Engelse  versie  vind  ik  wel  veel  beter  dan  
de  Nederlandse,  juist  omdat  het  zo  typisch  Brits  is.    
Mijn  nieuwste  ontdekking  is  Jef  Aerts.  Zijn  boek  ‘Vissen  smelten  niet’  
is  mijn  favoriet.  Het  verhaal  lijkt  vrij  simpel,  maar  toch  pakt  het  je  en  
merk  je  dat  er  diepe  thema’s  instaan  zoals  vriendschap  en  depressie.  



Dat  probeer  ik  bij  mijn  boeken  ook.  Ik  hou  van  boeken  met  extra  
laagjes,  zodat  je  eigenlijk  het  boek  meerdere  kunt  lezen  en  elke  keer  
weer  nieuwe  dingen  ontdekt.  ‘De  boot’  van  Helga  Warmels  is  er  ook  
zo  een.  Het  lijkt  simpel,  maar  toch  ook  weer  niet.  
Als  laatste  noem  ik  nog  ‘Villa  Wilhelmina’  van  Circus  Patz.  Het  past  
heel  goed  bij  Roald  Dahl,  maar  het  is  Nederlands  en  de  vormgeving  is  
subliem  en  treedt  buiten  de  gebaande  paden.  Zo  zijn  de  pagina’s  in  
verschillende  kleuren,  lijken  er  vlekken  op  te  zitten  en  gebruikt  het  
kleine  schilderijtjes  als  illustraties.  

Waarom	  schrijf	  je?	   
Dat  is  een  moeilijke  vraag.  In  eerste  instantie  natuurlijk  voor  mezelf.  
Ik  wil  iets  vertellen  met  mijn  boeken.  Het  hoeven  niet  altijd  
moraliserende  verhalen  te  zijn,  maar  wel  iets  waar  ik  achter  sta.  Veel  
van  de  gebeurtenissen  in  mijn  boeken  zijn  ook  gebaseerd  op  mijn  
eigen  jeugd.  Door  middel  van  het  opschrijven  van  die  herinneringen  
verwerk  ik  mijn  niet  altijd  makkelijke  jeugd.  
Een  tweede  reden  is  omdat  ik  het  tof  vind  als  mijn  boek  ergens  ligt  of  
als  ik  zie  dat  kopers  er  veel  plezier  aan  beleven.    
  

Hoe	  kom	  je	  aan	  ideeën	  voor	  je	  boeken?	   
Naast  het  schrijven  illustreer  ik  ook  en  beide  disciplines  volgen  
dezelfde  werkwijze:  observaties.  Ik  kijk  om  me  heen,  ik  luister  naar  de  
gesprekken  in  de  supermarkt,  ik  kijk  naar  de  personen  en  al  die  
indrukken  vormen  een  verhaal.  Daarnaast  is  er  meestal  wel  een  kleine  
boodschap  wat  ik  wil  gebruiken  als  kapstok  voor  het  verhaal.  Voor  
mijn  huidige  boek  is  dat  bijvoorbeeld  de  stelling:  wat  zou  je  doen  als  
je  broer  (of  willekeurig  familielid)  ineens  fysiek  veranderd.  Dat  kan  
zijn  door  een  bestaande  ziekte,  maar  ook  door  een  fantasie  iets  zoals  
veranderen  in  een  groen,  glibberig  monster.  In  beide  gevallen  
fantaseer  ik  verder  over  hoe  ik  zou  reageren  als  mij  dat  zou  gebeuren  



en  daar  verzin  ik  dan  een  verhaal  over.    
In  weer  een  ander  boek  schrijf  ik  vanuit  iemand  die  gepest  wordt  op  
school.  Zij  zou  natuurlijk  wraak  kunnen  nemen,  maar  ik  ben  van  
vergiffenis  uit  gegaan  en  dat  is  uiteindelijk  voor  mij  een  erg  
persoonlijk  verhaal  geworden,  ondanks  dat  het  een  fantasyverhaal  is.    

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	   
Overal  waar  mensen  zijn,  maar  waar  het  niet  al  te  rumoerig  is.  Ik  
schrijf  veel  in  de  bibliotheek,  maar  ook  soms  in  een  café,  met  een  
lekkere  koffie  voor  mij.  

Vind	  je	  de	  begeleiding	  door	  je	  uitgeverij	  fijn?	   
Ik  werk  met  veel  verschillende  uitgevers  en  in  sommige  gevallen  ben  
ik  zelf  de  opdrachtgever,  omdat  ik  ook  een  uitgeverij  heb.  Mijn  
huidige  twee  uitgevers  laten  mij  het  meeste  zelf  bepalen.  Pas  bij  de  
redactie  komen  ze  met  hun  rode  pennen  aan  en  moet  ik  ineens  heel  
veel  aanpassen  J  Dat  is  niet  altijd  leuk,  maar  het  hoort  er  wel  bij.  
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