
Ik heb kinderboekenschrijver Janneke Schotveld geinterviewd. 
Hieronder lees je het interview. Veel leesplezier! 
 
Groetjes,  
Kaya 
 
1. U heeft heel veel boeken geschreven. Wat is uw favoriet?  
Dat is een moeilijke vraag. Ik vind al mijn boeken wel heel leuk.  
Mijn nieuwste boek: ‘sint zit vast’ omdat het het laatste is waar ik 
aan gewerkt heb. 
De dapper ridster is trouwens mijn favoriet, want meestal zijn de 
mannen de helden en moet een vrouw gered worden, maar hier is 
het andersom. Hier is de vrouw de held.  
 
2. Hoe kwam je op het idee om een dagboek te schrijven vanuit 
Superjuffie? Dat zag ik op je website.  
Ik wilde mijn website iets opleuken en toen kwam Superjuffie in mijn 
hoofd. Het werd een dagboek. Dat is al wel een hele tijd geleden. 
 
3. Hoe word je schrijver? Hoe ben je schrijver geworden? 
Ik wil namelijk ook heel schrijver worden. Net als jij.  
Ik schreef heel veel en ik las ook heel veel. Oh, dat doe ik zeker. 
Nou dat is echt het allerbeste wat je kunt doen. En ik had ook niet zo erg bedacht dat het een vak 
was. Dat is nu ook wel duidelijker, want er zijn nu ook veel meer kinderboeken. 
Dat is heel leuk dat je schrijfster wil worden.  
 
4. Hoe verzin jij je verhalen? 
Ik zie en hoor en lees heel veel. Ik schrijf dat dan op in mijn schrift. Zo heb ik heel veel.. ik weet niet of 
ik dat kan laten zien (Janneke bladert in schrift)Ik weet niet of ik dat kan laten zien zonder dingen te 
verklappen. Nou, nee. Een hoop gekras en gedoe en soms ga ik dat dan uitwerken. Soms vliegt er iets 
in mijn hoofd. De ridster kwam bijvoorbeeld echt mijn hoofd in fietsen. En toen dacht ik: ‘ ohhh, 
ridster’ en dan ga ik daarmee verder.  
Of soms zie ik iemand lopen. Ik kijk nu naar buiten en dan denk ik ‘hee, dat lijkt wel een boekfiguur’ 
en dat ga ik dat dan een beetje uitwerken.  
 
5. Hoe ziet je dag er meestal uit? 
1 keer per week ga ik meestal op bezoek bij een school of bibliotheek of zoiets om workshop te geven 
over schrijven. Als ik dat niet doe. Dan ben ik hier in mijn kamertje. Dan hoop ik dat het schrijven lukt. 
Ik ga altijd weer terug. Ik ga altijd wat schrijven. En soms lukt het niet. Soms lukt het wel, zoals 
vandaag. Ik heb tot net eigenlijk wel doorgewerkt. 
 
6. Had je gedacht dat je leven er later zo uit zou zien? 
Nee. Maar Ik vind het wel heel leuk. En achteraf -als ik nu terugkijk –  
Jij zegt nu ook dat je heel veel leest en je bent kinderdirecteur. 
Als ik terugkijk is het eigenlijk wel logisch dat het zo gegaan is, maar ik heb ook geluk gehad. Want er 
zijn heel veel mensen die schrijver die willen worden en heel veel mensen ook, die goed kunnen 
schrijven.  
Op de een of andere manier was ik precies op tijd en wilden veel kinderen het lezen en kon ik er echt 
mijn beroep van maken.  
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7. Lees jij je eigen boeken wel eens terug? 
Nee. Als ik ze schrijf, hier op mijn computer waar jij nu in zit, heb ik echt van ieder boek wel 10 versies. 
Ik lees mijn boeken terwijl ik ze schrijf elke keer weer opnieuw. En als ik dan eindelijk de laatste versie 
heb ingeleverd. Dan blader ik erdoor als ik ze nieuw heb en ik ruik eraan. Dat is altijd zo lekker. Maar 
ik ga ze niet meer van A tot Z lezen.  
 
8. Schrijf je met potlood, pen of typ je op de computer? 
Ik had het net al half gehoord.  
Ik schrijf met pen. Ouderwets met vulpen in een schrift. En dat schrift moet altijd A4 zijn met ringetjes, 
en geen gaten hier.Dat is heel moeilijk tegenwoordig.  
Als ik dan weet wat ik ga doen en wat het verhaal zo een beetje wordt dan ga ik typen.  
 
9. Wat was je eerste verhaaltje? 
Dat is heel lang geleden. Ik weet het nog wel, want dat heette ‘de monsters deel 1’.  
En ik wou ook nog een deel 2 en 3 en ik niette het aan elkaar. Maar waar het over ging? Geen idee. 
Over monsters waarschijnlijk. 
 
10. Is er wel eens een verhaaltje mislukt? 
Nee maar terwijl je aan het schrijven bent, mislukt er wel een hele hoop. En dan ploeter ik net zo lang 
tot het goed komt. Dus ik schrijf niet in 1 keer alles goed op. Zoals bijvoorbeeld Superjuffie. Dan heb ik 
haar op de Zuidpool gekregen en dan moet ze daar weg en dan probeer ik allemaal dingen en dat 
werkt dan niet. Dus dat mislukt dan. Maar dat zie jij als lezer niet. Dat haal ik weg.  
 
11. Wat is jouw favoriete figuur uit al je boeken? 
Dat is toch de ridster. Al zou ik ook heel graag Superjuffie willen zijn.  
Lekker vliegen ook. Dat lijkt mij enorm vet! 
Dat zou ik heel gaaf vinden. Maar ik heb een zwaard en dat is ook lekker om te hebben. Dat is echt 
een aanrader. Als ik zou moeten kiezen tussen zwaard of vliegen dan zou ik liever Superjuffie zijn.  
 
12. Hoe begin je aan een boek? 
Een boek begint met een soort vonkje bij wat ik zie of wat ik hoor of wat ik lees. Of een idee of een 
beeld wat bovenkomt. Dat ga ik dan uitwerken. 
 
Want waar komt dit ook alweer? Dat ben ik even kwijt? 
Op de website van de bib of in de nieuwsbrief. 
 
Ik vind het wel leuk om te zien wat het wordt en ik vind het sowieso wel leuk dat jullie een 
kinderdirecteur hebben is dat op meer plekken? 
Volgens mij wel. In Amsterdam, maar van andere plekken weet ik het niet.  
 
Dank je, ik vond het fijn gesprek.  
 


