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“Stempelletters om de 
brieven mee te ‘adresseren’.”

Annika “Een brief aan mijn vriendin Nienke.”

‘ De een praat met humor over haar luie ex, 
de ander vertelt zo prachtig over haar 

overleden man dat ik zelf ontroerd raak’

“Een verrassingsbrief voor mij 
van twee Pinkpop-bezoekers.”

“Mijn ‘uithangbord’.”

Wat ben je aan het doen? “Ik schrijf 
brieven op bestelling. Een jaar geleden 
vroeg een boekhandel in Groningen me 
om dit bij hen te doen tijdens de Boeken-
week. Het was zo leuk, dat ik ermee door 
ben gegaan. Mensen schuiven aan, ik 
vraag: ‘Aan wie wil je schrijven?’ en dan 
komen de mooiste verhalen los.” 
Is dat niet moeilijk, een brief 
schrijven voor een ander? “Het 
helpt dat schrijven mijn werk is. Door de 
juiste vragen te stellen, krijg ik al snel een 
aardig beeld van iemand. De een vertelt 
met humor over haar luie ex, de ander is 
geëmotioneerd of vertelt zo prachtig over 
haar overleden man dat ik zelf ontroerd 
raak. Nadat ik mezelf op een Facebook- 
pagina als ‘liefdesbrievenschrijver’ had 
gelanceerd, dacht ik: ik begin klein. Maar 
mijn eerste opdrachtgever was meteen 
Pinkpop. Ik was doodzenuwachtig. Twee 
vriendinnen hielpen me. We namen twintig 
minuten per brief en typten achter elkaar 
door. Het was geweldig. Achteraf kreeg 
ik bedankjes. Zo mailde de vrouw voor 
wie ik een brief voor haar dode paard 

had geschreven (echt gebeurd), dat de 
tranen over haar wangen liepen bij het 
lezen. Daar doe ik het voor.”
Maar met een typemachine maak 
je het jezelf niet makkelijk… “Voor 
het eerst van mijn leven heb ik het maken 
van foutjes moeten omarmen. Er blijven 
toetsen hangen, je typt een dubbele spa-
tie of een letter te veel, en wissen kan niet. 
Maar ik moet er niet aan denken om met 
een laptop en printer te gaan zitten. 
Mensen worden blij van het nostalgische 
gevoel van een getypte brief. Foutjes 
streep ik door met xx’jes, die kun je zien 
als kusjes. Ik maak het af met stempels 
en voor de gebroken harten stop ik bloe-
menconfetti of pleisters in de enveloppen.”
Schrijf je zelf ook liefdesbrieven?
“Ja, ik ben een romanticus. Ik word niet 
vaak, maar soms wel snel verliefd. Dat 
kan ook op een mooi gesprek zijn, op 
iemand voor een avond of op de zee. 
Ik schrijf aan vrienden en (ex-)geliefden. 
Wat is er nou mooier dan via een brief 
horen wat je voor iemand betekent?”
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