‘Verslaafd’ AAN

PAULINE OUD!
HOE ‘HET’ BEGON

Pauline Oud: “Ik was bezig met het
ontwerpen van geboortekaartjes toen
ik bedacht hoe leuk het zou zijn om je
kraambezoek een soort vriendenboek
in te laten vullen. Zo heeft je kind later
een geweldig aandenken vol mooie wensen. Zoiets bestond nog niet in 2008.
En al werkende bedacht ik in samenspraak
met mijn uitgever ImageBooks alle volgende invulboeken. De eerste twee waren
Baby’s eerste jaar en Mijn 9 maanden dagboek. Deze verschenen in 2009. Inmiddels
zijn er negen verschillende invulboeken en
verschijnt het tiende in januari. Dat is er
één waar mij al heel vaak om gevraagd is:
het vervolg op Mijn opgroeiboek voor als
je kind 4+ is! Het laatst verschenen boek
was ook zo’n wens: Zwanger/Niet zwanger. Dat gaat over de tijd vóórdat je zwanger bent. Je bent er dan al zó mee bezig,
maar je kunt nergens je verhaal kwijt en
nog geen sokje aanschaffen. Dit boek
invullen, geeft je dan al iets in handen en
het is ook zo leuk voor je kind later.”

FANS HEBBEN INSPRAAK

“De serie lijkt nu misschien compleet,
maar ik heb nog véél meer delen in mijn
hoofd. Wist je dat fans me toevertrouwen
‘verslaafd’ te zijn aan het invullen van de
boeken? Ik luister goed naar wensen. Zo
is het kraambezoekboek bij iedere nieuwe
druk dikker geworden, omdat ouders
invulpagina’s te kort kwamen. Ook krijg
ik tips van verloskundigen en kraamver-
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zorgenden. Fijn, want ik wil graag dat de
informatie in de boeken up-to-date blijft.
Het verzinnen van de vragen kost me geen
enkele moeite. Ik weet op welke vragen
je antwoord wilt hebben: de vragen die ik
mijn eigen moeder niet stellen kon, omdat
ze overleed toen ik zelf nog jong was. Ik
zorg ervoor dat je kort kunt antwoorden
op vragen die ertoe doen, in een gezellige
omgeving van tekeningen en informatie.
Met weinig moeite en tijd leg je zo zelf
herinneringen vast, waar je kind later
echt iets aan heeft.”

ALLES IN STIJL

“Inmiddels zijn er heel wat producten
naast de boeken: een muziekdoosje, knuffels, ontbijtset, bakfiets … Heel trots ben
ik op mijn eigen geboortekaartjeslijn, die
net als primeur gelanceerd is, waarbij ze
direct via mijn website bij de drukker te
bestellen zijn. Het eind is nog lang niet
in zicht. Mijn bloempatronen zijn voor
zoveel dingen geschikt. Er komt een tassenlijn - met luiertas en er komen heel leuke
DIY cadeautjes aan: een Pauline knuffel en
baby mutsje om zelf te haken. Laatst kreeg
ik een foto van een wieg, die het evenbeeld

was van de wieg op het kraambezoekboek.
En van een Pauline verjaardagstaart.
Geweldig hoe mijn werk mensen inspireert
om in ‘mijn’ stijl zelf dingen te maken.
Zulke foto’s laat ik graag zien op mijn
Facebookpagina, waar ik zoveel mogelijk
probeer op alle berichten te reageren.”

GEKKENHUIS OP DE BEURS

“Het contact met mijn fans vind ik erg
leuk. Niet alleen via Facebook, maar
bijv. ook op de Negenmaandenbeurs,
waar ik de afgelopen twee jaar een eigen
stand had. Ik was er alle dagen en avonden
om te signeren en gesprekken te voeren.
Ik had na afloop geen stem meer over,
maar zat weer vol inspiratie. Als het aan
mij ligt, ben ik er de komende tien jaar
aanwezig. Het eerste jaar zat er een
knuffeltje in mijn goodiebag, die mensen
krijgen bij besteding van een bepaald
bedrag. Kwamen ze afgelopen jaar vertellen dat het nu het lievelingsknuffeltje
van hun kind is. Leuk! Ik ontmoette
ouders, die prentenboeken over Kas,
Saar of Fien en Milo in huis hadden,
maar zich nooit hadden gerealiseerd dat
die óók door mij gemaakt worden. Dat
leverde grappige reacties op. Ik blijf het
bijzonder vinden dat zoveel mensen me
komen vertellen hoe blij ze zijn met de
invulboeken. Maar ik snap het ook wel;
tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld
vullen vrouwen wekelijks het boek in.
Daardoor kom ik heel dichtbij. Hoe mooi
is het om mee te mogen lopen in zo’n bijzondere periode van een mensenleven?”

WIL JE DE PLANNEN EN UITGAVEN VAN PAULINE OUD VOLGEN, MET HAAR IN
CONTACT KOMEN EN/OF REGELMATIG KANS MAKEN OP EEN LEUKE PRIJS? KIJK
DAN OP PAULINEOUD.NL EN LIKE HAAR FACEBOOKPAGINA’S OVER DE PAULINE
OUD SERIE EN PAULINE OUD PRENTENBOEKEN.

TEKST MARJA VAN DE NES

Op de Negenmaandenbeurs stonden fans in rijen
voor haar stand. Wie heeft er niet minstens één
boek van haar? Pauline Oud en haar lieve illustraties
en bloempatronen zijn hot! Gelukkig heeft ze nog
heel veel ideeën …

