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Kolet Janssen gaf tot 2006 godsdienstles in het 

middelbaar onderwijs te Tienen. Sindsdien is ze 

voltijds bezig met schrijven en met het geven 

van lezingen en workshops. Een portret van deze 

charmante jeugdauteur, voor wie het wonen en 

werken in Leuven een zaligheid is.
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Schrijven zat Kolet van jongsaf aan in het bloed. Als kind al 
schreef ze graag verhaaltjes over dingen die ze meemaakte 
of uit haar fantasie. Op 12-jarige leeftijd won ze de nationa-
le opstelwedstrijd van het Davidsfonds. Op de middelbare 
school werkte Kolet mee aan het schoolkrantje. Kolet Jans-
sen: “Ik droomde ervan om later schrijfster te worden, maar 
er is niet echt een studierichting hiervoor. Laat staan dat 
je als schrijfster de eerste tien jaar financieel kan rondko-
men (lacht).” Dus studeerde ze godsdienstwetenschappen, 
trouwde, ging lesgeven, kreeg kinderen enz. Het schrijven 
bleef ondertussen hoog op haar ‘to-do’-lijstje staan. Tot 
ze – rond haar dertigste – werk maakte van haar droom: 
de uitgave van haar eerste boek, ‘Vuil!’. “Het idee om te 
schrijven rond een fantasievol wezentje dat in een vuilnis-
wagen woont, dateert nog uit mijn kinderjaren. Het thema 
afvalscheiding was bovendien in die tijd, de jaren 80, heel 
actueel.” 

Zo is de bal aan het rollen gegaan. Tussen de uitgave van 
haar eerste boek in 1988 en haar laatste aanwinst in 2013, 
‘Slijmbal, superman en soepjurk’, verschijnen nog tien-
tallen andere jeugdboeken. Vooral kinderen tussen zeven 
en veertien jaar oud geven zich graag over aan haar fan-
tasievolle, spannende en geheimzinnige gebeurtenissen. 
Een aantal boeken is ook vertaald naar het Duits, Deens 
en zelfs het Chinees. Maar Kolet schrijft ook non-fictie voor 
kinderen en volwassenen: over geloof, verliefdheid, familie, 
leven en dood. Ze blijft hiermee trouw aan haar opleiding, 
maatschappelijk engagement én interessesfeer.
Kolet: “Maar een mens leeft niet van boeken alleen. Daarom 
schrijf ik ook veel andere, kortere teksten: verhalen, bezin-
ningsteksten, dossiers, reportages, interviews en artikels 
allerhande. Vaak doe ik dat als freelance auteur voor diver-
se tijdschriften of in opdracht van musea of organisaties.” 

Ze vertelt dat schrijven over de jaren heen heel anders ge-
worden is. Schrijven was vroeger een vrij eenzame aange-
legenheid. “Er was nauwelijks internet, dus geen interactie 
met collega’s. Je schreef tot het af was.” Tegenwoordig zijn 
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er tal van contacten en uitwisselingen met collega-schrij-
vers, uitgevers, illustratoren, organisatoren van workshops 
enz. Kolet: “Ik heb nu zo veel projecten lopen dat ik tal van 
mensen ontmoet. Ook heb ik nu verschillende vergade-
ringen buitenshuis.” Een van haar opdrachten omvat een 
prentenboek schrijven voor de Brailleliga: “Hier komt zo 
veel meer bij kijken dan alleen maar een tekst schrijven. Er 
zijn o.a. de contacten met mijn co-auteur, met de uitgeverij, 
men wil er ook een luister-cd bij, er komen gesprekken met 
de tekenaar enz.”

Maar ook als Kolet zelfs gewoon thuis aan teksten schrijft, 
voelt ze zich nauwelijks alleen: “Je bent online, je schrijft 
al eens een kort mailtje, op Facebook ventileren auteurs 
wat hen bezighoudt of tonen ze vol trots de cover van hun 
boek… Het lijkt wel een virtueel kantoor, waar iedereen zit 
te werken. Het is heel leuk.” Thuiswerken is zalig voor haar. 
Ze noemt het een ‘ongelooflijke luxe’. “Geweldig om over 
stukken tijd in de week te beschikken om er in te duiken 
en hieraan voort te werken. Het zou bijna een mensen-
recht moeten zijn”. (lacht). Ze beaamt dat het wel discipline 
vraagt. “Vroeger als de kinderen naar school waren, zat ik 
om half negen achter mijn bureau. Wel, dat doe ik nu nog 
steeds.” Kolet is niet van het principe dat ze enkel schrijft 
als ze inspiratie heeft. “Integendeel”, vervolgt ze, “mijn in-
spiratie komt er als ik er zit en er mee bezig ben. Uiteraard 
lukt het de ene dag beter dan de andere.”

Kolet maakt na een dag hard werken graag tijd voor wat 
ontspanning. Ze spreekt vol lof over al de (culturele) moge-
lijkheden die de stad Leuven haar te bieden heeft. “In Leu-
ven is er veel meer te doen dan dat je in één leven gepropt 
kan krijgen.” Zo zal je haar regelmatig aantreffen bij Cinema 
Zed, de bibliotheek Tweebronnen en – haar favoriet – het 
boekencafé de ‘Dry Coppen’. 
Zo belandt het gesprek bij de situatie van de (Leuvense) 
boekhandels. Voor Kolet is de adviserende rol van een 
boekhandelaar goud waard. “Dat heeft de boekhandel van 
het Davidsfonds, Duimelot, heel goed begrepen. Het per-
soneel daar kent het aanbod zeer goed. Dit geldt eveneens 
voor de – heropende – Kleine Johannes.” Het succes van 
boekhandel Dry Coppen is volgens Kolet eenvoudig te ver-
klaren: “Een leesplek hebben vormt voor volwassenen een 
meerwaarde. Maar bovendien schept de Dry Coppen een 
wereld rond het boek, met veel rust en ruimte.  Het is er 
voor een stukje je woonkamer.”

Kolet geniet ook veel van koken. Ze won vorig jaar de 
‘stoofvleesbattle’ in Leuven, waarbij vier hobbykoks het te-

gen elkaar opnamen in strijd voor de titel van beste stoof-
vleeschef van Leuven. “Ik leerde het plezier voor koken van 
mijn dochters, in tegenstelling tot vele anderen die het via 
hun moeder meekrijgen.”

Haar woonst midden in de stad heeft ze smaakvol ver-
bouwd. De knusse tuin is een oase van rust. Met onder-
steuning van de Erfgoedcel Leuven schrijft ze mee aan de 
reeks ’Straathistories’, met name rond het Nieuw Kwartier. 
‘Haar’ wijk, tussen de Parkpoort en de Naamsepoort aan de 
binnenkant van de ring. Ze woont er heel graag en vertelt 
dat het samenleven met de aanwezige studentenpopulatie 
goed meevalt. “De studenten hiertegenover geven eenmaal 
per jaar een wild feestje, maar komen dan verwittigen op 
voorhand. Als wij als gezinnen iets organiseren, bvb. soep 
op de stoep of een barbecue, dan zijn zij ook van de partij.” 
Kolet geniet er van om zoveel jonge mensen in buurt te zien, 
het geeft haar iets heel “levenskrachtig”. Terecht merkt ze 
ook op dat het buurtleven in heel Leuven terug op gang 
komt. Het verheugt haar te zien dat de speelstraten zo een 
groot succes kennen. En over de bijzondere Leuvense ver-
eniging ‘De Mannen van het jaar’ raakt ze niet uitgepraat. 
Terecht ook, als je hoort wat deze vereniging betekent in 
het leven van haar 40-jarige pleegzoon. “Mijn zoon heeft 
een lichte beperking en kan wat ondersteuning gebruiken. 
Die groep van ‘Mannen van het jaar 1973’ zijn een zegen 
voor hem. Ze hebben hem tot vaandeldrager benoemd, een 
functie die hij met veel trots en zorg waarmaakt. Hij wordt 
daar naar waarde geschat.” Kolet onderlijnt ook het demo-
cratisch gehalte van deze groep, waar enkel het geboorte-
jaar telt. “Het zijn mensen uit alle milieus. Ze vormen een 
netwerk en zijn er voor elkaar, ook in moeilijke momenten. 
Dit is bijzonder waardevol.”

Eindigen doet Kolet in schoonheid met de uitspraak dat “le-
zen zeker niet de enige manier is om gelukkig te worden”. 
Ze beschouwt het eerder als een ‘cadeau’, een goedkope 
manier om de rest van je leven iets leuks en zinvols te doen 
te hebben. Zullen we dat geschenk dan maar dankbaar in 
ontvangst nemen?

KOLET IN ‘T KORT:
- Jeugdauteur, oud-lerares, (pleeg)moeder en oma
- Geboren in Hasselt op 18 april 1955
- Studeerde Godsdienstwetenschappen aan 

KULeuven
- Woont in hartje Leuven
- www.koletjanssen.be


