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Wat betekent het schrijven van dit boek voor
jou, en het schrijverschap?
Het schrijven van Middagzwemmers was een
doldwaze rit door vele gemoedstoestanden.
Van highs, via hopeloosheid naar dreigende
depressies en weer terug omhoog. Ik heb er in totaal vier jaar
over gedaan. In deze periode heb ik dierbaren verloren, zijn mijn
twee peuters veranderd in schoolgaande kinderen en heb ik mijn
schrijfstijl gevonden. Een rit die me als schrijver gevormd heeft.
Waarom heb je gekozen voor de romanvorm?
Omdat ik geen ‘zelfhulpboek voor lesbische stellen’ wilde
maken. Ik wilde een liefdesverhaal vertellen, gebaseerd op eigen
ervaringen en die van anderen. Een zoektocht vol veertigersissues en ingewikkelde familierelaties. Rauw, hedendaags en met
humor.
Wat is je relatie met taal?
Ik hou van duidelijke taal. Korte zinnen. Vooral niet te wollig,
meer richting spreektaal. En dan is het de kunst met weinig
woorden haarscherp een gevoel te beschrijven. Of een persoon
neer te zetten. Als dat lukt, word ik heel gelukkig van taal.
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Komisch drama over een les
op zoek naar een donor
‘Middagzwemmers in drie woorden?
Rauw, eerlijk en hilarisch.
In twee?
Schrijnend en slim.
In één?
Prachtig.’
Edine Russel, hoofdredacteur ELLE
‘Zowel een hilarische als een ontroerende reis
vol plotselinge verliefdheden, overpeinzingen,
keuzestress en andere veertigersproblematiek
Je leest het in één ruk uit.’ Jolein Laarman,
scenarist van o.a. Kauwboy
Charlie, opnameleider bij een kookprogramma, en Sanne, carrièrevrouw op de
Zuidas, zijn gelukkig samen. Tot ze besluiten
samen een kind te krijgen. Vol vertrouwen
beginnen ze aan de zoektocht naar een
donor. Maar hoe vind je de juiste? Hoe vind
je er überhaupt een?
En met de uitgesproken kinderwens duiken
allerlei issues op: Sanne twijfelt diep in haar
hart, Charlie raakt steeds meer geobsedeerd.
Terwijl Charlie zich in de armen stort van
haar vriendin Amber, bijt Sanne zich vast in
haar werk en drijven de twee steeds verder
uit elkaar.
Maar echte liefde laat zich niet zomaar
wegsturen, als je er maar voor openstaat.
Een verhaal over liefde en familie met rake
humor en duivelse dilemma’s van een
ambitieus nieuw talent.
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