
Zaterdagportret
Schrijfster Cecile Koops vindt
zichzelf een echt zondagskind
26 mrt, 07:15 Mensen   Voorlezen

“Voor het schrijven van een boek gebruik je

allerlei dingen uit je eigen leven.”

Cecile Koops is vicevoorzitter van het
Huizer Schrijversgilde en werkt aan haar
derde roman. Een passie die ze eigenlijk
pas op latere leeftijd heeft herontdekt, na
een leven in de horeca en het bankwezen.
“Toen ik wegging bij de bank riep ik ‘en nu
ga ik een roman schrijven!’.”

Foto: Bob Awick
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I n 2017 las ze dat er een bijeenkomst was voor het oprichten van het Huizer
Schrijversgilde. “Ik ben naar de bijeenkomst in de bibliotheek gegaan en heb

me direct opgegeven.”

“We wilden een boekje uitgeven met korte verhalen, dat was een van de eerste
verhalen die ik ooit schreef. Ik zat vroeger wel bij de schoolkrant en schreef als
tiener gedichten, maar niet veel.”

“Na dat eerste verhaal had ik de smaak te pakken en heb ik aan wedstrijden
meegedaan, cursussen gevolgd en mijn eerste boek geschreven. Ondertussen doe
ik aan zo’n 40 tot 50 wedstrijden per jaar mee voor verhalen en gedichten en heb
ik er in twee jaar tijd twee boeken uit gestampt. Het is bijna een fulltime baan, het
schrijven.”

Amsterdam
Helemaal uit de lucht kwam de hervonden passie niet vallen. Cecile studeerde
Neerlandistiek in Amsterdam. “Mijn moeder wilde nooit dat ik naar Amsterdam
ging, die vond het maar een gevaarlijke stad. Ik ging stiekem uit huis. Mijn nichtje
woonde al in Amsterdam, in een heel klein huisje. Ze ging zelf op een woning
passen van mensen die twee jaar naar Curaçao gingen.”

Haar nichtje wilde haar huisje wel aan Cecile onderverhuren. “Ik ben verhuisd
terwijl mijn ouders in Spanje waren. Toen ze terugkwamen deelde ik mee dat ik in
Amsterdam woonde. Het was echt drie keer niks, zo klein. Je moest naar het
badhuis om te kunnen douchen, want er was geen boiler of geiser. Het toilet zat
op de gang, weggestopt bij de trap.”

Ze heeft het vaak over haar moeder. “Mijn moeder was een stevige tante, sprak uit
wat ze vond. Vooral in mijn puberteit botste ik heel erg met haar. Zij was voor
alles bang: voor de grote stad, voor als we laat thuis kwamen, dat ons iets zou
overkomen. Je bent de wereld aan het ontdekken. Ik was ook wel een beetje een
wild kind, ik ben niet altijd braaf geweest.”

Liften
“Ik ging liftend naar school in Bussum, ook al had ik een brommer. Met die
brommer reed ik naar mijn vriendin Paulien en vanaf daar liftten we samen naar
school. Op een dag was ze er niet. Ik had natuurlijk gewoon op mijn brommer
kunnen gaan. Maar dat deed ik niet, ik ben in mijn eentje gaan liften.” Een keuze
die niet goed is bevallen.

“Van een man kreeg ik een lift richting Naarden-Bussum over de Nieuwe



Bussummerweg, maar hij sloeg bij de Flevolaan opeens rechtsaf. Dat was niet de
juiste richting en hij gaf steeds meer gas. Er kwam een Dafje met twee oude dames
uit een zijstraat; ik heb de deur in volle vaart geopend en ben naar hen gaan
zwaaien.”

De man schrok en stopte. “Ik ben uit de auto
gesprongen en direct naar die dames gerend.
Vervolgens heb ik ze alles uitgelegd. Zij hebben me
toen naar school gebracht, iemand van school heeft
me later naar huis gebracht. Ik durfde daarna niet
meer te liften. Het was natuurlijk ook toen al niet echt
veilig om te doen.”

“Mijn vader vond alles best, maar als mijn moeder wat zei viel hij haar nooit af. Zij
ging wel eens op vakantie met haar rijke zus uit Wassenaar. Als ik dan alleen thuis
was met mijn vader kleedde ik me direct anders. Naar school had ik normaal altijd
een reserveset kleding mee, halverwege kleedde ik me om. Mijn moeder drukte
wel een duidelijke stempel op wat mocht en wat niet.”

Auto-ongeluk
Wat ook een duidelijke stempel drukte op het gezin was het overlijden van haar
jongere broer Rob. “Hij kreeg een auto-ongeluk toen hij 23 was. Ik woonde al in
Amsterdam, mobiele telefoons had je toen nog niet. Ze kregen mijn nichtje te
pakken, die kwam het me vertellen. We weten niet precies wat er is gebeurd,
misschien heeft hij een konijn ontweken.”

“Hij kwam het Huizerhoogt af en botste frontaal op een bus. Het is een plek waar
ik vaak langs kom als ik naar Blaricum en Laren rij. Elke keer dat ik langs het
witte huis rij waar het gebeurde denk ik er weer aan.” Wat de familie stak was het
gebrek aan betrokkenheid vanuit de kerk. “Mijn moeder had op haar 18e besloten
protestant te worden.”

(Tekst gaat verder na de foto)
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‘Ik ben niet gelovig opgevoed, mijn ouders mochten van hun ouders zelf kiezen.’
Foto: Bob Awick

“In Huizen ging ze naar De Engel. Toen mijn broer overleed heeft ze niks gehoord
van de dominee, terwijl ze altijd die kerk bezocht. Toen ze zijn vrouw tegenkwam
in het dorp zei die dat ze het zo erg vonden van mijn broer. Ze vertelde dat haar
man niet wist wat hij zeggen moest. Mijn moeder zei ‘dan heeft hij het verkeerde
beroep gekozen’. Ze heeft er nooit meer een voet over de drempel gezet.”

“Mijn ouders zijn nooit echt over het overlijden van mijn broer heen gekomen. Ze
zijn nooit meer de oude geworden. De onbezorgde vrolijkheid die er was. Maar
zijn overlijden heeft ons als gezin ook wel weer verbonden.” Lange tijd voelde
Cecile zich schuldig. “Ik dacht dat hij de lieveling was, dat ze liever hadden dat ik
was gegaan.”

Journalistiek
Desondanks pakte Cecile haar eigen leven voortvarend op. “Ik wilde eigenlijk
journalist worden, had me ook ingeschreven bij de School voor Journalistiek in
Utrecht. Er waren in die tijd allerlei rellen daar, alles lag plat. Dus ben ik van
keuze overgestapt op Nederlands in Amsterdam. Tijdens mijn studie werkte ik in
café-restaurant Het Molenpad aan de Prinsengracht.”

Ze begon als ‘kok in geval van nood’. “De eigenaar was diezelfde vriendin Paulien.
Haar kok was uitgevallen en ik heb het toen overgenomen. Ik kon wel aardig
koken, dus ik dacht ‘dat doe ik wel’. Wat ik eraan heb overgehouden, is dat ik nog
steeds voor een weeshuis kook, haha. Later ben ik doorgegroeid naar de functie



van bedrijfsleider.”

Dat deed ze tien jaar. “Het was een leuke tijd. Als kind
was ik best verlegen, maar in het stadse caféwereldje
gaat het er snel vanaf. Het café zat schuin tegenover
de rechtbank en naast een kunstgalerie. Er kwamen
veel advocaten en kunstenaars over de vloer. Het pand
lag naast dat van de eigenaar van KinderTV. Voor hem
heb ik veel vertaalwerk gedaan.”

Ze werkte onder andere aan de storyboards van de tekenfilm van Alfred J. Kwak.
“De tekeningen werden in Japan gemaakt, de bewerking gebeurde in Duitsland.
Dus moest het verhaal naar het Engels vertaald worden. Ik ben een beetje
anglofiel. Of een beetje boel. Ik ben redelijk goed in Engels, heb veel Engelse
vrienden.”

Ze heeft haar dochter een Engelse naam gegeven, June. “Ik ben vaak in Engeland
geweest, kijk veel naar de BBC. June kon ook op hele jonge leeftijd al heel goed
Engels. Dat was ze gewoon gewend. Ik lees het liefst Engels, ook vertalingen. Het
is gewoon een lekkere taal. Vroeger ging ik speciaal naar de bieb in Laren voor
m’n Engelse boeken.”

Bibliotheek
“In Huizen hadden ze destijds misschien vier Engelse boeken en verder alleen
Christelijke boekjes en streekromans. Dunne boekjes las ik ter plekke in Laren
terwijl mijn moeder de Engelse afdeling afstruinde voor haar eigen boeken. De
dikke pillen gingen mee naar huis, hele stapels. We hadden thuis zelf ook veel
literatuur.”

Na meer dan tien jaar in de horeca was de droom om journalist te worden
vergeten. “Ik wilde geen Tante Leen in het horecawezen worden. Ik wilde iets
serieus gaan doen, maar had geen flauw benul wat. Op een dag kwam er iemand
in het café die op HR zat bij ING. Zo kwam ik bij de Postbank terecht.”

(Tekst gaat verder na de foto)
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Ook nu staat Cecile nog steeds graag in de keuken. Foto: Bob Awick 

Bij Postbank-ING mocht Cecile pionieren. “Ze hadden net een nieuwe afdeling
buitenland opgezet, er werkten zo’n zestig man. Ik had nul ervaring, maar het ging
goed. Na drie maanden kreeg ik al een andere baan, als hoofd van de
klantenservice. Ook daar heb ik weer een leuke tijd gehad, ik had enorm veel
vrijheid.”

“Mijn baas zei altijd ‘tot een ton mag je doen wat je wilt, daarboven kom je maar
overleggen’. Toen kwam de fusie met ING, waar je elk kwartje moest overleggen.
Ook daar kwam ik op de klantenservice. Ik ben doorgegroeid naar
productmanager; mijn specialisatie was incasso’s, werkte mee aan de
harmonisatie daarvan in de EU.”

Pensioen
Ondertussen was ze wel toe aan haar pensioen. “Ik wilde eerder stoppen, maar dat
mocht niet. Eerst moest ik mijn projecten afronden. Toen ik op een moment even
zonder project zat, heb ik mijn kans gegrepen. Het was nu of nooit. Ze hebben me
dat toen ook gegund, daar was ik wel blij mee. Daardoor had ik meer tijd en
aandacht voor mijn ouders.”

“Mijn vader had zwaar Parkinson, die kon amper lopen en aan het eind amper
praten. Mijn moeder werd dement. Ik was hun mantelzorger. En ondertussen was
ik ook sinds 2000 alleenstaande ouder, sinds June haar zevende. Voor mijn werk
vloog ik heel Europa door. Ik had het er enorm naar mijn zin, maar het was bij
elkaar wel zwaar.”



En zo was ze eind 2014 opeens klaar met werken. “Ik
had eindelijk tijd voor mezelf, dat had ik nooit gehad.
Na jaren bij de bank vond ik dat ik iets creatiefs moest
doen. Ik ben teruggegaan naar mijn oude liefde en ben
gaan schrijven. Maar ik teken ook, ik heb mijn eigen
boekomslagen getekend. Ik dwing mezelf elke dag te
tekenen.”

Haar derde boek komt voorjaar 2023 uit. “Het is al
bijna af. Ik wilde een boek met korte verhalen maken, omdat ik er al zo veel heb
voor die wedstrijden. Maar dan ga je ze herlezen en ben je nergens tevreden over.
Dus ik heb bijna alles herschreven. Het enige dat je niet meer hoeft te bedenken is
het plot.”

“Door dat herlezen, merk ik hoe ik gegroeid ben. Ik heb veel geleerd van de
redacteurs van mijn boeken, maar ook van allerlei verschillende schrijfcursussen.
Aan het schrijven besteed ik zo’n 6 tot 8 uur per dag, inclusief research. Ik ben
altijd een bezige bij geweest, dat krijg je er niet meer uit. Ik ben niet het type om
achter de geraniums te gaan zitten.”

Alleenstaand
Als alleenstaande moeder heeft ze geleerd veel ballen in de lucht te houden. “Ik
werkte soms wel 55 uur per week in 4 dagen. Op woensdag was ik vrij, die dag
bracht ik met mijn dochter door. Maar de overige dagen bracht ik haar als ’s
ochtends vroeg naar de crèche en kon haar pas om een uur of zeven ’s avonds
weer ophalen.”

“Ook in mijn relatie was ik de kostwinnaar. We zijn nooit getrouwd en toen mijn
relatie ten einde liep ben ik terug naar het Gooi gegaan. Mijn ouders woonden hier
nog en ze hadden hulp nodig. Laren of Blaricum was ook leuk geweest, maar dat
was wel erg duur. In Laren had ik een leuk huisje gevonden. Maar ik wilde graag
een open haard, en die mocht ik er niet in maken.”

In Huizen vond ze een huis met open haard. “En die heb ik nota bene bijna nooit
aan, haha. Alleen als ik bezoek heb. Ik ben blij dat ik terug in Huizen ben, het
bevalt goed. De omgeving is geweldig, je hebt hier alles. Bos, hei, water en strand.
Dat wordt straks nog leuker als ze klaar zijn met de herinrichting van de
Zomerkade.”

Weesperzijde
“Ik woonde prachtig in Amsterdam, aan de Weesperzijde, vlak bij de tunnel waar

‘Na jaren bij de
bank vond ik dat
ik iets creatiefs
moest doen’

+



Foto: Bob Awick

Tekst: Larisa Landré

Heineken is ontvoerd. Onder de brug sliepen veel zwervers, alcoholisten, junks.
Overal lagen naalden en gebroken glas. Niet een plek waar je je kind wilt laten
spelen. En er was toch ook de angst dat ze in het water zou vallen. Dankzij een
legaat van een tante kon ik in Huizen een woning kopen.”

Uiteindelijk had haar moeder toch gelijk over Amsterdam. “Door een nare
ervaring met een groep mannen, toen ik er net woonde, stak ik nog jarenlang de
straat over als ik een groep tegenkwam die ik niet vertrouwde. Ik dacht toen wel,
mijn moeder heeft gelijk. Het is een gevaarlijke stad. Maar ik heb er dertig jaar
ook met veel plezier gewoond en mooie dingen meegemaakt.”

“Ik weet nog dat ik een schoorsteenveger aan de deur kreeg toen ik van mijn
nichtje onderhuurde. Een paar dagen later kwam hij opnieuw langs, netjes in pak.
Hij bleek de huisbaas te zijn. Ik dacht ‘ik ben erbij’, maar ik kreeg mijn eigen
huurcontract. Ik heb wat dat betreft altijd geluk, ik ben echt een zondagskind.”

‘Buiten tekenen durf ik niet echt, ik vind mezelf niet zo goed.’ Foto: Bob Awick 

Meer weten over Cecile haar boeken en verhalen? Neem dan een kijkje op
haar website cecilekoops.com.

https://www.cecilekoops.com/
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Nieuwsblad voor Huizen

Met het Nieuwsblad voor Huizen willen we onze lezers informeren over wat er in hun
leegomgeving speelt. Dat doen we op journalistieke wijze.

Enter Media

Enter Media is de uitgever van lokale nieuwsbladen en nieuwssites in de Gooi- en
Vechtstreek en Diemen. Onze titels: BussumsNieuws, DiemerNieuws, Gooi en Eembode,
Laarder Courant de BEL, MuiderNieuws, NaarderNieuws, Nieuwsblad voor Huizen,
WeesperNieuws. Zie Entermedia.nl. 

DIGITALE KRANT

Bekijk archief

Gemaakt met behulp van 

https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/reader/142409
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/archive
https://www.pubble.nl/

