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Papier komt met een prijs 
Je staat er waarschijnlijk niet bij 
sti l, maar het producti eproces van 
pulp papier heeft  veel schadelijke 
gevolgen voor de natuur. Er moeten 
bomen voor gekapt worden, er wor-
den bleekmiddelen toegevoegd – om 
dat prachti ge, hagelwitt e papier te 
krijgen – en er is enorm veel water 
nodig. Gemiddeld zo’n 10.000 liter 
water voor één pak A4-tjes. 

Nog een schrikbarend feit: de papie-
rindustrie stoot 7% van alle CO2-
uitstoot ter wereld uit en is daarmee 
drie keer méér vervuilend dan de 
vliegtuigindustrie. Bovendien kan pa-
pier maximaal zeven keer gerecycled 
worden en zijn er ti jdens het recy-
cleproces alsnog verse houtvezels en 
water nodig. Oeps… 

Papier voorgoed de 
prullenbak in?
Nee, zover hoeft  het niet de komen. 
Wél kunnen we vaker kiezen voor 
papier dat gemaakt is van andere 
grondstoff en. Denk aan planten-
resten, plasti c, rubber, bamboe, 
kalksteen: je kunt het zo gek niet 
bedenken, of het wordt gebruikt als 
materiaal. 

Steenpapier (gemaakt van kalksteen) 
is bijzonder leuk, want het schrijft  
zijdezacht, is tegelijkerti jd scheurbe-
stendig én je kunt er gemiddeld 500 
keer opnieuw op schrijven. Duur-
zame onderneming MOYU ontdekte 
dat Frixion inkt in combinati e met 
steenpapier volledig uitgewist kan 
worden met een vochti g doekje. Een 
stukje magie, als je het ons vraagt! 
Schrijf met de meegeleverde pen, 

laat de inkt 10-12 seconden drogen 
en schrijf weer verder of wis de inkt 
in een handomdraai uit. Ideaal om je 
losse aantekeningen, krabbels, schet-
sen, plannen, dromen en ideeën een 
plek te geven.

Vaarwel papierverspilling
Bovendien plant MOYU een boom in 
samenwerking met Trees For Kenya, 
om de wereld zo een stukje groener 
te maken. En aangezien hun noti ti e-

boekjes en andere schrijfarti kelen 
ontzett end lang met je meegaan, 
vervang je met één noti ti eboek zo’n 
vijft ien pulp papieren noti ti eboeken. 
Zo ga je dus ook nog papierverspil-
ling tegen. Mooi meegenomen, 
toch? 

Steenpapier: het papier van de toekomst? 
Misschien heb je het woord wel eens voorbij zien komen: steenpapier. 
Een relatief nieuw en onbekend begrip in papierland. Wel eentje 
vol verrassingen, want steenpapier is bijzonder veelzijdig. Zo is het 
waterafstotend, scheurbestendig en zelfs uitwisbaar. Een absolute 
musthave voor elke schrijf- en krabbel liefhebber. 

Als lezer van Schrijven Magazine kun je nu ti jdelijk laagdrempelig 
kennis maken met steenpapier. Gebruik de korti ngscode ‘enjoythewrite’ 
en ontvang 20% korti ng in de webshop van MOYU
(via www.moyu-notebooks.com). 
Deze acti e loopt t/m 31 december 2021. Let op: niet geldig i.c.m. andere 
korti ngsacti es. Veel schrijfplezier!
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Wil je je vaardigheden aanscherpen?
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beginners en gevorderden, je krijgt 
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feedback van ervaren en professionele 
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schrijvenonline.org/academie
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Steeds meer 
zie je eigen-

beheeruitgaven 
waar juist méér, 

en niet minder, 
aandacht aan 
is besteed dan 

aan boeken van 
klassieke uitgevers.

Over één ding zijn 
de klassieke 

uitgevers het eens: 
voor een 

steengoed verhaal 
dat de redacteur 
van zijn of haar 

sokken blaast, is er 
altijd plaats.

De Sebes-
paradox

L
iterair agent Paul Sebes herhaalt 
al een jaar of zes dezelfde bood-
schap en nog steeds worden 
mensen boos op hem. In 2014 in-
terviewde ik hem en toen al zei 
hij: ‘Stop met het schrijven van 

romans, mik op wat wél verkoopt.’ Steeds 
meer mensen schrijven, terwijl steeds 
minder debuten worden uitgegeven. Dat 
is de Sebes-paradox. Inderdaad een wei-
nig hoopgevende situatie voor aspi-
rant-schrijvers.
Sebes - en zijn collega Willem Bisseling - 
geven er direct voorbeelden bij van boe-
ken die het goed doen. Uiteraard van 
auteurs die zij bemiddeld hebben. Sebes 
is ook partij in diezelfde markt. Dat maakt 
dat je zijn boodschap niet zomaar moet 
aannemen. Om deze te checken maakten 
we zelf een rondje langs uitgevers. We 
vroegen klassieke uitgevers en alternatie-
ve uitgevers hoe zij tegen de Sebes-para-
dox aankijken. Het resultaat is te lezen 
vanaf pagina 12.

De klassieke route
Over één ding zijn de klassieke uitgevers 
het eens: voor een steengoed verhaal dat de 
redacteur van zijn of haar sokken blaast, is 
er altijd plaats. Voor deze route moet je 
alles in de waagschaal leggen. Om met 
auteur Peter Buwalda te spreken: ‘Leg de 
lat zo hoog mogelijk.’ De klassieke route is 
dus nog steeds mogelijk, maar makkelijk is 
deze niet.
Voor literaire debuten die geen baanbre-
kend meesterwerk zijn, ligt het lastig. Ei-
genlijk zeggen de uitgevers: ‘Die kans is 
inderdaad heel klein.’ Ze formuleren het 

wat zachter, bijvoorbeeld door te zeggen: 
‘Wij halen debuten uit ons eigen netwerk.’ 
Maar dat betekent zoveel als: vergeet het 
maar.

De alternatieve route
Is er dan geen hoop? Jawel. Het gat dat 
traditionele uitgevers laten vallen, wordt 
opgevuld door kleine, onafhankelijke uit-
gevers voor wie de rendementseisen lager 
liggen. Kleine uitgeverijen die zich richten 
op een bepaald genre of onderwerp en die 
veel aandacht besteden aan de titels die ze 
op de markt brengen. En door eigen-be-
heeruitgevers in allerlei vormen voor wie 
het businessmodel juist is om veel titels op 
de markt te helpen brengen.
De eigen-beheermarkt wordt volwassen en 
het is heel goed mogelijk om professionele 
begeleiding in te schakelen. Paulien Corne-
lisse heeft voor haar Cavia-boek een team 
van uitgeefprofessionals opgezet om van 
het boek een succes te maken. En dat kan 
iedere aspirant-auteur. Steeds meer zie je 
eigen-beheeruitgaven waar juist méér, en 
niet minder, aandacht aan is besteed dan 
aan boeken van klassieke uitgevers.

Frank Noë
Hoofdredacteur Schrijven Magazine 
frank@schrijvenonline.org
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Jij denkt natuurlijk dat alle personages 
die je hebt gecreëerd nodig zijn in je 
verhaal, maar meestal ben je bevooroor-
deeld. Vaak zijn enkele personages in je 
verhaal overbodig. Maar hoe kom je er 
nu achter of je personage nodig of over-
bodig is? Hieronder hebben wij een paar 
tips om je hiermee te helpen. 

1. Heeft je personage een doel?
Het belangrijkste is dat je personages 
een doel hebben. Ze moeten daadwerke-
lijk iets toevoegen aan het verhaal om 
voorgesteld te kunnen worden en een 

karakter te hebben. Komt je personage 
drie keer in het verhaal een buurman 
tegen waar hij ‘goeiemorgen’ tegen zegt 
en verder niets? Dan is je personage 
overbodig. Blijkt de buurman uiteinde-
lijk de moordenaar te zijn in het verhaal, 
dan voegt je personage iets toe.

2. Is hun karakter sterk genoeg?
Je hebt ronde en vlakke personages in je 
verhaal. Ronde personages zijn de per-
sonages met een sterk karakter, iemand 
die we door en door lijken te kennen. 
Ook maken deze personages veranderin-

gen door in het verhaal. Een vlak perso-
nage is een personage waarvan wij wei-
nig weten, op een aantal karaktertrek-
ken na. Vaak zijn dit bijfiguren. Deze 
personages maken weinig tot geen ver-
anderingen door in het verhaal.
Vlakke personages hoeven niet slecht te 
zijn. Als ze goed geschreven zijn en nuttig 
voor het verhaal, kunnen ze iets toevoe-
gen aan de voortgang en authenticiteit. 
Een goed vlak personage kan het verhaal 
heel levendig maken. Maar als je persona-
ge een wit doek is, dan heb je weinig aan 
ze en kun je ze beter weglaten.

Is je personage nodig of overbodig?
DOOR MAREL MOLENAAR

Schrijftips van de redactie

Op de site vind je nog twee vragen die je jezelf kan stellen om erachter te komen of je personage nodig of 
overbodig is. Kijk op https://tinyurl.com/nodig-of-overbodig
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Jowi Schmitz

Ik sta voor groep 5 ergens diep in de provincie en vraag me af waarom 
ik zo vaak niet doe wat ik zeg. Dan neem ik me voor de stilste kinderen 
een beurt te geven en dan zijn het toch weer de schreeuwers die mijn 
aandacht winnen. Ik zou ook activistischer moeten zijn, vind ik, ik zou 
klimaatbewustzijn moeten uitdragen, om maar wat te noemen. 
We hebben net verzonnen dat in de saaie gymzaal waar we zitten, ook 
plek is voor een dierentuin, inclusief T-Rex en Godzilla. 
‘Nu nog een hoofdpersoon,’ zeg ik. ‘Weten jullie wat dat is?’
De hele klas steekt zijn vinger op. 
‘Dat is iemand met een hoofd!’ roept een meisje, haar arm heeft ze er al 
bijna afgezwaaid van enthousiasme, ze maakte er zelfs geluidjes bij. Ik 
neem me opnieuw voor de stillen een beurt te geven, vanaf nu. 
We kiezen een eenzame cowboy als hoofdpersoon. Een cowboy die 
liedjes kan zingen. ‘Daar bovenop die beheerg,’ beginnen ze meteen. 
Heel hard en net iets te lang, de juf begint steeds bezorgder te kijken. 
‘Als hij eenzaam is,’ opper ik, ‘dan heeft hij misschien een vriend nodig.’
‘Hij gaat op reis!’ roept datzelfde meisje weer en ik wilde haar negeren, 
maar ze heeft wel gelijk. Dus de cowboy gaat op reis om een vriend te 
zoeken.
‘Hoe dan?’ vraag ik. 
‘Met een vliegtuig en dan ben ik de vliegtuigrijder,’ zegt een jongen vol 
overtuiging.
‘Zit een cowboy niet meestal op een paard?’ vraag ik me af, in een 
poging klimaatbewust te zijn. ‘Vliegtuigen vervuilen zo.’
‘Saaaaai,’ brullen de kinderen.
‘Een vliegtuig of,’ probeer ik het nog eens, ‘toch een beest? Dit is ons 
verhaal, dus alles mag. En hij vloog in zijn vliegtuig de ondergaande zon 
tegemoet vind ik net niet … sexy genoeg klinken.’
De juf trekt haar wenkbrauwen op. Sexy? Dat is toch geen taal voor 
groep 5. 
‘Ik weet het ik weet het ik weet het!’ 
Ja! Het is dat stilste kind, rechts achterin, half bedolven onder haar 
buurjongetje. 
‘Zeg het maar,’ glimlach ik moederlijk. ‘Hoe rijdt de cowboy de horizon 
tegemoet.’
‘Op een konijn,’ zegt ze plechtig.

Jowi Schmitz is schrijfster en schrijfdocente bij de Schrijversacademie.

Prairie

5 schrijflessen voor 
perfectionistische 
fictieschrijvers
DOOR MAAIKE GUNSING 

Veel schrijvers zijn perfectionisten. Dat is nogal 
lastig, want er zijn geen regels die leiden naar een 
perfect boek. ‘There are three rules for writing. 
Unfortunately, no one knows what they are,’ aldus 
auteur William Somerset Maugham. Voor de 
perfectionisten onder ons delen we toch vijf lessen 
die je - hopelijk - op weg kunnen helpen.

1. Er zijn eindeloos veel manieren om het 
schrijfproces aan te pakken
Er is geen gouden aanpak die voor iedereen werkt. Wel 
zijn er veel manieren om uit te proberen, waardoor je 
erachter komt welke werkt voor jouw schrijfproces. 
Misschien werk je graag met deadlines en schrijf je de 
beste verhalen onder druk. Misschien kom je erachter 
dat je druk vreselijk vindt en totaal dichtklapt. Misschien 
houd je van vooruitplannen of kom je er liever gaande-
weg achter wat er in je verhaal gebeurt? Niets is goed of 
fout. Het is fijn om iets nieuws te proberen bij elk 
schrijfproject, om te ontdekken hoe jij het beste werkt. 

2. Alle schrijvers lopen hier tegenaan
Wanneer je allerlei tips en tricks van andere schrijvers 
probeert, zul je de meeste ook weer van tafel vegen. 
Ook al zweren zij bij hun tips, het is niet erg als iets voor 
jou niet werkt. Diezelfde schrijver zal ook niet meteen 
haar of zijn perfecte aanpak hebben gevonden. Het 
maakt niet uit hoeveel bloed, zweet en tranen de weg 
ernaartoe kost, want zolang het boek goed is ziet 
niemand daar meer iets van.

De andere schrijflessen lezen? 
Kijk op https://tinyurl.com/perfectionistisch 
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De alwetende 
verteller ontleed

Stelling 1: 
De alwetende 
verteller weet alles
Op de eerste bladzijde van 
de roman Matrix van 
Lauren Groff lezen we:

Het is 1158, de we-
reld vertoont de 
vermoeide sporen 
van de aflopende 
vastentijd. Eer-
daags is het Pa-
sen, dat vroeg valt 
dit jaar. Op de ak-
kers ontrollen de 
blaadjes in de 

donkere koude aarde, klaar 
om door te stoten naar de 
vrijere lucht. Voor het eerst 
ziet ze de abdij, die bleek en 
trots op een heuveltop uit-
kijkt over het vochtige dal, 
waar regen uit de wolken 
opgezogen uit zee gestaag 
neerslaat tegen de bergen. 
Het grootste deel van het 
jaar is dit een oord van 
smaragd en saffier, ber-
stensvol nattigheid, overal 
schapen, vinken, salaman-
ders, tere paddenstoelen die 
uit de vette aarde tevoor-
schijn piepen, maar nu in 

kunnen zien. Dat zou wel-
licht een rusteloze, blader-
rijke, veranderlijke aanblik 
zijn (...).

En verderop, uit dezelfde  
roman:

Welnu, misschien is het 
waar - maar misschien ook 
niet - dat Joan nog geen 
maand op de boerderij was 
toen ze zich over het meisje 
begon te beklagen bij ieder 
die maar wilde luisteren.

Deze verteller heeft de touw-
tjes stevig in handen. Desal-
niettemin laat hij ruimte 
voor twijfel en dat geeft 
lucht aan de vertelling. Deze 
‘twijfelmomenten’ maken 
hem nog betrouwbaarder 
dan hij al is: dit is een vertel-
ler die het toegeeft wanneer 
hij iets niet weet.

Stelling 2: 
De alwetende vertel-
ler weet evenveel 
over alle personages
Weet de verteller alles over 
iedereen, dan spreken we in 
het Engels van God’s eye 
view. De verteller ziet alle 
gebeurtenissen, ook die 
waarvan de personages geen 
getuige zijn. Hij kent de ge-
dachten en gevoelens van 
alle personages. Je vindt dit 
soort vertellers vaak in ne-
gentiende-eeuwse romans, 
zoals die van Leo Tolstoj en 
George Eliot.

het staartje van de winter 
is alles grijs en bescha-
duwd.

Meteen merken we dat hier 
een alwetende verteller aan 
het woord is, eentje die de 
plek door en door kent (en 
dus niet alleen weet hoe die 
er ’s winters bij ligt). Verder-
op in het boek laat diezelfde 
verteller ons binnenkijken in 
de harten van de persona-
ges: deze verteller weet al-
les. Toch tipte een student 
me onlangs een roman 
waarin een alwetende ver-
teller enige ruimte laat voor 
twijfel, Hamnet van Maggie 
O’Farrell. Zo begint het 
tweede hoofdstuk:

Als je op Hewlands voor het 
venster zou staan en het 
hoofd scherp naar links zou 
wenden, zou je de bosrand 

Wat weet de alwetende verteller en 
waartoe is hij in staat? In deze aflevering 
onderzoeken we het aan de hand van drie 
veelgehoorde stellingen.

Door Kathy Mathys

Toch kan ook sprake zijn 
van zogenaamde focused 
omniscience, zoals Monica 
Wood het omschrijft in haar 
boek Description. Dit type 
alwetende verteller weet al-
les over de gebeurtenissen, 
ook die waarbij de persona-
ges niet aanwezig zijn, maar 
hij heeft slechts toegang tot 
de gedachten en gevoelens 
van één persoon. Dit per-
spectief vind je bijvoorbeeld 
in de roman De kiezers van 
Jonathan Dee. De verteller 
weet alles over de economi-
sche toestand in de regio 
waar het verhaal gesitueerd 
is én hij heeft toegang tot de 
gedachten van het persona-
ge Mark. 

Stelling 3: 
Als je de gedachten 
en de gevoelens van 
meerdere personages 
wil laten zien, moet 
je een alwetende 
verteller gebruiken
Een van de meest voorko-
mende perspectieffouten bij 
beginners is dat ze van het 
ene hoofd naar het andere 
springen zonder dat ze een 
alwetende verteller gebrui-
ken die alles goed bij elkaar 
houdt. Wanneer je binnen 
één scène de gedachten van 
Piet, Marie en Jonas wil la-
ten zien, kan je niet anders 
dan een alwetende verteller 
gebruiken. Kijk bijvoorbeeld 
eens naar de verhalen in 
Hels stof van Annie Proulx. 
Daarin laat de schrijfster 
zien hoe je dit doet. Je kan 
er ook voor kiezen om ge-
bruik te maken van een der-
depersoonsverteller die niet 
alwetend is. Dan krijg je een 
stukje waarin de lezer door 
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VAN DALE-TAALTIPS 

Welke taalkwestie wil jij in deze rubriek behandeld zien?

Mail je vraag naar: redactie@schrijvenonline.org

ter-president, eerste minister en rege-
ringschef oogt dat gekunsteld. Varieer 
met mate, dus.

Je kunt synoniemen ook gebruiken om 
je tekst kleurrijker te maken. In plaats 
van huilen heb je andere woorden, die 
allerlei schakeringen van huilen uit-
drukken:
• in tranen zijn
• janken, een potje janken  

(een beetje informeler)
• schreien, wenen (een beetje  

ouderwets)
• grienen (je ergert je aan het huilen)
• sniffen (ingehouden huilen)
• snotteren (met veel vocht in de 

neus, je ziet als het ware iemand zijn 
zakdoek al pakken)

• tranen met tuiten huilen  
(heel hard huilen)

• … enzovoorts.

Door doelbewust een synoniem te kie-
zen kun je een tekst net iets mooier ma-
ken. Als je zelf niet op een synoniem 
kunt komen, kijk dan in een woorden-
boek. Veel grotere woordenboeken ge-
ven synoniemen. Er zijn ook speciale 
synoniemenwoordenboeken. Die zijn 
helemaal een goudmijn voor iedereen 
die teksten schrijft. 

Synoniemen zijn twee (of meer) woor-
den met min of meer dezelfde beteke-
nis. Min of meer, want echte synonie-
men zijn zeer zeldzaam in de taal, er is 
toch bijna altijd wel een klein verschil 
aan te geven tussen twee woorden die 
synoniemen worden genoemd. 
Bijvoorbeeld:

Ook wil ik opmerken…
Tevens wil ik opmerken…

Qua betekenis zijn ook en tevens hier 
identiek, maar tevens is duidelijk stijver 
en ambtelijker. Meestal zijn woorden 
dus partieel synoniem: ze hebben de-
zelfde betekenis, maar er is een verschil 
in gevoelswaarde of gebruikssfeer. 
Vaak heb je als gebruiker een intuïtieve 
voorkeur voor een van de twee. Zo zeg 
ik bijvoorbeeld liever cadeautje dan 
presentje, hoewel ik dat nauwelijks kan 
motiveren. Voor een ander kan dat 
weer anders liggen.

Synoniemen kun je in een tekst heel 
goed inzetten om variatie aan te bren-
gen. Als je een bepaald woord vaak her-
haalt kan dat hinderlijk zijn bij het le-
zen. Door een synoniem te gebruiken 
ondervang je dat. Pas wel op dat je hier-
in niet doorschiet: als je binnen één ali-
nea het hebt over de premier, minis-

Met andere 
woorden…

Hans de Groot is redacteur en corrigeert voor 
literaire uitgeverijen manuscripten. Wat komt hij 

zoal tegen? Deze keer: synoniemen.

de ogen van Piet 
kijkt en zie je enkel 
wat Piet ziet/be-
leeft. In een vol-
gend hoofdstuk of 
een volgende scè-
ne krijgen we dan 
het standpunt van 
Marie, enzovoorts. 

Deze techniek is veel meer be-
hapbaar voor beginnende schrij-
vers. Bovendien laat hij veel inti-
miteit toe. We blijven dicht op 
de huid van het personage met 
wie we meekijken. 

Kathy Mathys is schrijfster,  
literair journalist en docent  
creatief schrijven.
www.kathymathys.nl

Oefeningen

1Schrijf een fragment waarin een 
personage aankomt op een 

nieuwe plek. Je gebruikt een 
alwetende verteller. Hij weet alles 
over die plek en haar geschiedenis. 
Uit het fragment moet blijken dat de 
verteller alwetend is.

2Herschrijf nu het fragment en laat 
enige twijfel toe in de vertelstem. 

Denk aan het voorbeeld hierboven 
van Maggie O’Farrell.

3Ga op zoek naar een roman of 
verhaal met een alwetende 

verteller (kies al dan niet voor een 
van de voorbeelden hierboven). Lees 
het verhaal met bijzondere aandacht 
voor het perspectief. Markeer de 
passages waarin de alwetende 
verteller naar voor treedt. Op welke 
manier laat hij zijn alwetendheid 
zien?
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Een paar jaar geleden stond literair agent Paul Sebes op de cover 
van Schrijven Magazine. Zijn boodschap toen: stop met schrijven, ga 
koken. Sebes heeft een goed overzicht van de markt, dus het is een 
mening om serieus te nemen. Samen met zijn collega Willem Bisseling 
herhaalt hij dezelfde boodschap regelmatig.
Het is waar dat bij traditionele uitgeverijen de kans om als literaire 
debutant uitgegeven te worden heel klein is. De bekende slush pile 
bestaat in veel gevallen helemaal niet meer, want men neemt geen 
ongevraagd toegestuurde manuscripten meer aan. Voor zover er al 
debutanten zijn, worden ze opgespoord in het eigen netwerk. Heeft 
Sebes dus gelijk gekregen?
Nou, niet helemaal. Naast de route van de klassieke uitgeverij zijn op 
de flanken uitgeverijen in de ontstane ruimte gesprongen. Bijvoorbeeld 
uitgeverijen die zich helemaal op één genre richten (young adult of 
fantasy), of uitgeverijen die bouwen aan een reeks boeken rond een 
onderwerp. Ook zijn er meer collectief ingestelde uitgeverijen ontstaan 
(schrijvers voor schrijvers) en eigen-beheeruitgeverijen in allerlei 
soorten. Kortom, de middenweg mag dan lastig begaanbaar zijn, er 
zijn wel degelijk mogelijkheden. Schrijven Magazine inventariseerde bij 
uitgeverijen - zowel traditioneel als meer aan de rand - of ze literaire 
debuten uitgeven en of ze nog een slush pile hebben waar auteurs 
worden uitgehaald.

Mik niet op de 
klassieke 

uitgeverijen
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Das Mag

Das Mag is een literaire uitgeverij 
die maximaal vijftien titels per 
jaar uitgeeft. Gemiddeld zit daar 
één debuut per jaar bij. ‘Het is 
dus best lastig om daarvoor in 
aanmerking te komen.’ 

Adjunct-uitgever en redacteur Marscha 
Holman: ‘Voor elk boek geldt dat niet 
alleen het verhaal heel goed moet zijn, 
maar dat ook de schrijfstijl mooi is en 
verrast. Bij Das Mag zijn we altijd op 
zoek naar iets eigens, iets wat je niet 
bij een ander ziet. We hoeven geen 
tweede Lize Spit of Tobi Lakmaker, 
maar willen een uniek werk waarbij we 
het er als team unaniem over eens zijn 
dat we dit moeten uitbrengen. On-
danks dat wij geen manuscriptenstop 
kennen, komen onze schrijvers voor-
alsnog niet via de slush pile - de stapel 
ons ongevraagd toegezonden materiaal 
- binnen, maar vooral via andere au-
teurs of journalisten. 

Wat ik debutanten aanraad, is om in het 
beginstadium al zichtbaar te zijn in de 
uitgeverswereld. Denk aan publicaties 
in een literair tijdschrift, optredens, 
meedoen aan schrijfwedstrijden als 
Write Now!. Dat alles kan ervoor zor-
gen dat je opvalt. Boekhandels en in-
kooporganisaties weten dat de lat bij 
Das Mag hoog ligt en dat wij een reeds 
bestaand publiek bedienen. 

Ik merk dat er soms best frustratie is 
over wat er in de boekwinkels ligt: 
denk aan werken van bestsellerauteurs 
die torenhoog op de leestafel liggen, 
terwijl het boek van een debutant zui-
nigjes wordt ingekocht en niet zo in het 
zicht komt. Ik zou dit ook graag anders 
zien. Maar we moeten ons realiseren 
dat de boekhandels het door de ontle-
zing al zwaar genoeg hebben. Wat als zij 
niet op safe spelen en omvallen? Dan 
hebben we niks meer. Kortom, we 
moeten gewoon keihard ons best doen. 

Wat ik cruciaal vind, is dat wij bij Das 
Mag, als we volledig in een verhaal 
geloven, samen met de auteur voor het 
hoogst haalbare gaan, zowel qua tekst 
als qua opmaak, cover, PR-verhaal et 
cetera. Je moet als uitgever niet minder 
dan je uiterste best doen om je boeken 
onder de aandacht van boekhandelaren 
en redacties te krijgen. Wij geloven dat 
persoonlijke inzet en volledige toewij-
ding daarbij cruciaal zijn. Ik merk dat 
klimaatproblematiek momenteel een 
grote rol speelt in de literatuur, zowel in 
fictie als non-fictie; dystopieën, utopie-
en, klimaatthrillers of romans waarin 
het niet per se over activisme of kli-
maatangsten draait, maar waarin wel 
en passant een vloed- of hittegolf voor-
komt. Ook schrijvers hebben hier na-
tuurlijk zorgen over en gelukkig kun-
nen zij die sublimeren door er goeie 
verhalen van te maken.’ (NB)

HarperCollins

HarperCollins is de op een na 
grootste boekenuitgever voor  
consumenten ter wereld, met 
auteurs als Karin Slaughter. Het 
afgelopen jaar gaf HarperCollins 
drie Nederlandstalige debuten 
uit. ‘Ik wil dat er meteen een pitch 
opborrelt.’

Lisanne Mathijssen, acquirerend 
redacteur bij HarperCollins: ‘Op onze 
website maken we kenbaar geen onge-
vraagde manuscripten te willen ontvan-
gen. Dit doen we uit zelfbescherming, 
om maar niet overspoeld te worden. En 
heel eerlijk, in al die jaren voor we die 
melding deden, heb ik nog nooit iets uit 
de slush pile gehaald waarvan ik dacht: 
dit is goed! 

Dat onze brievenbus niet wagenwijd 
openstaat, betekent overigens niet dat 
wij onbenaderbaar zijn. Ik ben juist 
hartstikke benieuwd naar debutanten. 
Zeker als het om schrijvers gaat die 

zichzelf serieus nemen en weten wat ze 
waard zijn. Ben je onderscheidend en 
breng je iets nieuws? Heb je een schrijf-
coach in de arm genomen of heeft een 
redacteur al eens wat hoofdstukken 
beoordeeld? Meestal komen wij nieuwe 
schrijvers op het spoor via andere au-
teurs of via (sociale) media of agenten. 
Als ik een motivatiebrief van een schrij-
ver lees, wil ik dat ik meteen enthousi-
ast word en er allerlei ideeën in me 
opborrelen over hoe dit boek vorm kan 
krijgen; hoe het eruit zal komen te zien, 
waar het in de boekhandel zou komen 
te liggen. Daar mag je als auteur zelf 
ook over nadenken. Als het boekidee 
sterk is, vind ik het fantastisch om mee 
te denken over hoe nu verder met je 
verhaal. Kortom, een manuscript hoeft 

‘Bij Das Mag zijn 
we altijd op zoek 
naar iets eigens, 
iets wat je niet bij 
een ander ziet.’

>
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kamp, Jens Meijen en dit najaar Lisa 
Weeda maakt duidelijk dat De Bezige 
Bij de trotse uitgever is van grote nieu-
we talenten, en deze met overtuiging 
publiceert. Vorig jaar verscheen ook 
Mijn ontelbare identiteiten van Sinan 
Çankaya, een literair non-fictieboek 
over hoe het is om als migrantenkind 
op te groeien in Nederland. Het won de 
Jan Hanlo Essayprijs, en beleefde in-
middels al negen drukken. 

Veel beginnende auteurs doen vaak al 
wat ervaring op door eerst in literaire 
tijdschriften of, voor non-fictieauteurs, 
in de journalistiek verhalen te publice-
ren, of door mee te doen aan schrijf-
wedstrijden. Je springt dan makkelijker 
in het vizier van de redactie van de 
uitgeverij, als je daar al niet eerder mee 
in contact bent gekomen. Het is inder-
daad minder vanzelfsprekend dat een 
debuut meteen in grote stapels in de 
winkel ligt, anders dan bij de bekende 
grote namen. Dat maakt ook dat de lat 
hoog ligt; we publiceren alleen als we 
het vertrouwen hebben dat een debu-

tant een lange schrijverscarrière bij ons 
tegemoet kan zien. Dat is een investe-
ring, maar die doen we met liefde en 
overtuiging. 

De Bezige Bij wordt daarin gesteund 
door de Schrijversvereniging van de 
uitgeverij. In het verleden was de uitge-
verij een Coöperatie van schrijvers. 
Toen in de jaren negentig de uitgeverij 
werd verkocht aan de Weekbladpers-
groep leverde dat het kapitaal op waar-
mee heden ten dage bijzondere uitga-
ven kunnen worden gefinancierd. De 
uitgeverij vraagt dan feitelijk subsidie 
aan bij haar eigen schrijvers. De uitge-
verij betaalt ook huur voor het pand 
aan de schrijvers, want ook dat is ei-
gendom van de Schrijversvereniging. 
Deze unieke situatie onderscheidt onze 
uitgeverij van elke andere, en maakt het 
ons mogelijk om altijd uitgaven te blij-
ven publiceren die commercieel minder 
vanzelfsprekend zijn, zoals literaire 
debuten.’ (NB)

Orlando

Uitgeverij Orlando is een uitgever 
die zich focust op het uitgeven 
van zowel literaire fictie- als 
non-fictieboeken van voorname-
lijk vrouwelijke auteurs. Jacqueli-
ne Smit is samen met Ingrid 
Meurs eigenaar en uitgever bij 

‘We staan overal voor open, als 
het maar steengoed is.’

nog niet honderd procent af te zijn. 
Juist de samenwerking tussen auteur 
en redacteur is een mooi proces. 

Als we het over fictie hebben, zijn er 
duidelijke trends: verhalen waar de 
lezer van nu een voorkeur voor heeft. 
Zo zie ik veel interesse voor historische 
romans; die zitten echt in de lift. Verder 
zijn verhalen met een duale tijdlijn en 
familiegeschiedenissen op dit moment 
populair. Ik geloof zeker in mogelijkhe-
den voor de debutant. Maar onderschat 
het niet. Schrijven is een ambacht. In 
2020 brachten we drie Nederlandse 
debutanten uit: een literair auteur, een 
thriller en een feelgood. In 2021 komen 
we met een nieuwe feelgooddebutant, 
en publiceren we ook twee boeken van 
auteurs die weliswaar al gedebuteerd 
zijn, maar wel hun eerste boek bij Har-
perCollins uitbrengen.’ (NB)

De Bezige Bij

De Bezige Bij is een van de toon-
aangevende literaire uitgeverijen 
van Nederland en Vlaanderen. 
Het afgelopen jaar gaf De Bezige 
Bij drie debuten uit. ‘We publice-
ren alleen als we het vertrouwen 
hebben dat een debutant een 
lange schrijverscarrière bij ons 
tegemoet kan zien.’
 
Francien Schuursma, uitgever bij De 
Bezige Bij: ‘Er is zeker nog hoop voor 
een debutant: het verschijnen van ro-
mans van bijvoorbeeld Helena Hoogen-

Ingrid Meurs en rechts Jacqueline Smit 
(de geïnterviewde).
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Orlando. ‘Ongevraagde manus-
cripten hebben niet onze priori-
teit.’

Jacqueline Smit: ‘We zijn op dit moment 
niet echt op zoek naar nieuwe, onge-
vraagd toegestuurde manuscripten. We 
zijn een kleinschalige uitgeverij en 
willen al onze auteurs zoveel mogelijk 
persoonlijke aandacht geven. Wij geven 
sowieso voornamelijk vrouwelijke 
schrijvers uit, en daarnaast hebben wij 
veel interesse in kunst. Zo verschijnen 
er komend halfjaar bijvoorbeeld twee 
romandebuten over de levens van grafi-
ca Fré Cohen en kunstenares Betzy 
Akersloot-Berg. Oftewel: we zijn zeer 
selectief bij het bekijken van manus-
cripten.

De afgelopen twee jaar hebben wij zes 
romandebuten uitgegeven: Meral van 
Froukje Santing, De smeekbede van 
Lianne Damen, Rook van Tynke Hiem-
stra, De achtbaantester van Nancy 
Olthoff, Een opsomming van tekort-
komingen van Ine Boermans en re-
centelijk Vossenjacht van Racheda 
Kooijman.

We kijken wel naar de ongevraagde 
manuscripten die worden opgestuurd, 
maar het heeft niet onze prioriteit. 
Daarom zullen mensen wat langer moe-
ten wachten op een antwoord, dat in 
vele gevallen negatief zal uitvallen aan-
gezien wij nog slechts ruimte hebben 
voor één à twee nieuwe debutanten per 
jaar die we sowieso veelal uit ons eigen 
netwerk halen.’ (MM)

Atlas Contact

Atlas Contact is een van de toon-
aangevende uitgeverijen, met 
onder andere Marieke Lucas Rij-
neveld en Adriaan van Dis in het 
fonds. Het afgelopen jaar gaf Atlas 
Contact vijf fictiedebuten uit en 
twee non-fictiedebuten. ‘Het moet 

iets wezenlijks toevoegen aan 
alles wat al eens geschreven is.’
 

Redacteur Marijn Hogenkamp: ‘We 
staan overal voor open, als het maar 
steengoed is. Idealiter zijn we op zoek 
naar een literair auteurschap: een nieu-
we stem, een nieuw verhaal en/of nieu-
we verhalen (of: nieuwe poëzie), in elk 
geval iets dat verfrist, ontregelt en iets 
wezenlijk toevoegt aan alles wat al eens 
geschreven is. Een hoge eis, dat snap-
pen we, maar in een tijd waarin zoveel 
wordt uitgegeven - zowel binnen onze 
uitgeverij als landelijk als internationaal 
- moet je als redacteur werkelijk onder-
steboven zijn van een boek, een schrij-
ver, de ambitie.
 
Elke maand komen er bij Atlas Contact 
zo’n tachtig manuscripten binnen. 
Ruim de helft daarvan is fictie. Het is 
zeker niet kansloos om het via die weg 
te proberen: komende januari (2022) 
verschijnt het verhalendebuut van Joep 
van Helden, Jerrycan, die kwam netjes 
uit de manuscriptenstapel. En we wer-
ken nu aan de voorjaarsprospectus, 
waarin maar liefst twee debutanten 
worden aangekondigd, waaronder één 
uit de slush pile. Later in het volgende 
jaar volgt er nog een debutant uit de 
stapel. En het zijn ook niet alleen maar 
de jongsten onder ons. Ik noem dit 
omdat het laat zien dat literair talent 
nog altijd vooropstaat en onafhankelijk 
is van aardse zaken als leeftijd/af-

komst/genre/netwerk/wat dan ook. 
Men valt voor een manier van schrijven 
en een schrijver.’ (FN)
 

Ambo|Anthos 

Senior acquirerend redacteur 
Liesbeth Vries werkt bij Ambo| 
Anthos, de uitgeverij die onder 
meer verantwoordelijk is voor 
publicaties van Herman Koch en 
Simone van der Vlugt. Het afgelo-
pen jaar gaf Ambo|Anthos acht 
debuten uit. ‘We bekijken welk 
publiek we met welk boek kun-
nen bedienen.’

Liesbeth Vries: ‘Het is niet dat we op 
trends acquireren, zeker niet in het 
literaire veld. We zijn op zoek naar 
spraakmakende kwaliteit en een twee-
de stap is dan te bedenken of we daar 
een doelgroep bij zien. Dat is voor ons 
echt het belangrijkste: bekijken welk 
publiek we met welk boek kunnen 
bedienen. 

Een beginnende schrijver met een ma-
nuscript kan onze aandacht vangen 
door met dezelfde aandacht naar het 
fonds van een uitgeverij te kijken. De 
inbox ongevraagde manuscripten is al 
enige tijd gesloten, maar we nemen 
alles in behandeling dat gericht naar 
ons gestuurd is en wat bij ons past. In 
totaal hebben we dit jaar acht debuten 
uitgegeven. We geven best breed uit, >
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maar doen zeker niet alles. Het is lastig 
om een nieuwe auteur te introduceren, 
een debuut moet er in alle opzichten 
tussenuit springen. Er is weinig ruimte 
in de pers, de lezer kent het werk van 
de nieuwkomer niet en waarom zou je 
dat werk wél willen lezen?’ (RJ)

De Arbeiderspers

Esther Hendriks is redacteur bij 
De Arbeiderspers, de uitgeverij 
van onder meer Alfred Birney, 
Anna Enquist, Jessica Durlacher 
en Ilja Leonard Pfeijffer. Debutan-
ten nemen ze nog graag aan, 
ongevraagde manuscripten niet 
meer. ‘Door de pandemie zien we 
de invloed van klassiekers.’

Esther Hendriks: ‘We ontvingen tien-
tallen manuscripten per dag, dat was 
gewoon niet meer te doen. Voor ons als 
redacteurs niet, maar ook niet voor de 
receptioniste. Die zat continu met men-
sen aan de lijn die wilden weten of we 
hun werk al hadden gelezen. Terwijl we 
misschien eens in de paar jaar iets uit 
die stapel haalden.

Het aantal debutanten dat we uitgeven 
is daarentegen al jaren stabiel, dat zijn 
er drie à vier per jaar. Wij zijn vooral op 
zoek naar nieuwe stemmen met een 
verfrissend geluid, iets vernieuwends. 
Op het moment merken we dat veel 
nieuwe auteurs fragmentarisch schrij-

ven, onder meer door het succes van 
schrijvers als Annie Ernaux en Valeria 
Luiselli. Iets anders dat we zien, is de 
invloed van klassiekers. Tijdens de 
pandemie worden die meer gelezen en 
dat zie je terug. Zo werk ik nu met Su-
zanne Voets, een 20-jarige debutante 
die met De Toverlantaarn een eigen 
versie heeft gemaakt van de Camera 
Obscura van Nicolaas Beets. Via een 
omweg ontdekte ik haar door de radio-
show van Frits Spits omdat ze de Pro-
fielwerkstukprijs had gewonnen. Zo 
kan het ook gaan.’ (RJ)

London Books & 
Paris Books

London Books en Paris Books zijn 
een initiatief van auteur Geert 
Kimpen. Samen met uitgever 
Michelle Shanti helpt hij schrij-
vers hun boek in de markt te zet-
ten. ‘Wat ons onderscheidt, is dat 
we zelf schrijvers zijn.’

Geert Kimpen: ‘In een tijd die zo 
verwarrend is en mensen meer dan 
ooit verdeeld zijn, zijn boeken cruciaal 
en verbindend. Ze geven je het gevoel 
dat je niet alleen bent en bieden je 
inspiratie voor het leven. Dat is ook 
de insteek bij onze uitgeverij London 
Books waar wij auteurs als Tijn 
Touber, Robert Bridgeman, Patty 
Harpenau, Michelle Shanti en mezelf 

uitgeven. Boeken die gretig aftrek 
vinden door hun alternatieve kijk op 
de wereld en het leven. Boeken over 
de liefde in al zijn vormen en facetten. 
Boeken over vrouwelijkheid en seksu-
aliteit. Boeken die een stem laten 
horen die je in de gewone media niet 
hoort. Dit is een nichemarkt, maar wel 
een grote en steeds groeiende. In onze 
markt zie je grote namen, die je zelden 
of nooit in de reguliere media aantreft, 
maar die op eigen kracht tienduizen-
den boeken verkopen.  
Wij hanteren het enige model dat vol-
gens mij toekomstbestendig is; de au-
teur is de ondernemer, en hij krijgt 
(bijna) de volledige opbrengst van zijn 
boek. Wij hanteren een model waarbij 
de auteur eerlijk beloond wordt voor 
zijn inspanningen en wij hem onder-
steunen en faciliteren. Wat ons onder-
scheidt is dat we zelf schrijvers zijn, en 
dus als geen ander vanuit de auteur 
denken. Schrijvers voor Schrijvers dus. 
Dus heb jij ook een inspirerende kijk 
op het leven, voel je vrij je manuscript 
bij ons in te dienen.’ (FN)

Mybesteller

Bij Mybestseller.nl en zustermer-
ken mikken ze op lezen en schrij-
ven in de meest brede zin van het 
woord. Een bepaald genre is niet 
waar ze naar op zoek zijn. De 
schrijver bepaalt de inhoud, het 
tempo van publicatie en de mar-
ge die wordt verdiend. ‘Verkoop je 
niet veel boeken, dan zijn er ook 
geen kosten.’

Peter Paul van Bekkum, directeur 
van Mybesteller en Sweek: ‘Onze schrij-
vers publiceren meer dan 150.000 boe-
ken in acht verschillende landen en ze 
variëren van roman tot dichtbundel en 
van biografie tot managementboek. Wel 
zien we de afgelopen - vreemde - tijd 
meer non-fictiewerk verschijnen en 
natuurlijk boeken over covid-19. Type-
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rend is het boek Dichterbij van Connie 
van Rossum, over de persoonlijke tra-
gedie door covid-19. Dit boek kreeg 
zeer recent een lovende recensie van 
NBD Biblion (‘een monument’). 

Het gebruik van ons platform is koste-
loos. We ondersteunen de schrijver ook 
bij de promotie en marketing. Een 
groeiend aantal schrijvers voelt zich 
daar goed bij, getuige de enorme groei 
die we de afgelopen jaren hebben erva-
ren. We verdienen een bescheiden fee 
per verkocht exemplaar en zijn dus 
gebaat bij veel verkochte boeken. Een 
eerlijk model naar de schrijver: ver-
koopt deze niet veel boeken, dan zijn er 
ook geen kosten. We hebben het afgelo-
pen jaar aan diverse schrijvers met veel 
plezier één tot twee modale jaarsalaris-
sen aan royalty’s uitgekeerd!

Het papieren boek blijft onverminderd 
populair, hoewel de meeste schrijvers 
moeiteloos een e-book naast het pa-
pieren boek publiceren. De groei van 
het aantal reads van onze boeken via 
KoboPlus (en andere abonnements-
modellen) is sterk, de roep om audio-
boeken neemt toe. De verkoop van 
boeken via andere kanalen dan de 
boekhandel neemt ook een vlucht. 
Schrijvers krijgen bij ons kosteloos 
een auteurswebshop, we bieden inter-
faces met alle social media en 
Whatsapp en widgets die overal kun-
nen worden toegepast.’ (FN)

Blossom Books 

Blossom Books is een kleine zelf-
standige uitgeverij met een fonds 
voor lezers van 15 tot 25 jaar. Ze 
zijn gespecialiseerd in het uitge-
ven van boeken voor jongeren, 
maar geven ook steeds meer 
(non-)fictie uit over maatschappe-
lijke onderwerpen. ‘Je kan altijd 
ongevraagd je manuscript opstu-
ren.’

Fleur Smid van Blossom Books: ‘Je 
weet van tevoren natuurlijk nog niet 
precies wat je zoekt. We hebben wel 
een aantal series, waar we altijd aan-
vullingen voor zoeken. Een daarvan is 
de Hoofdzaken-serie, waarin mensen 
met een psychische kwetsbaarheid 
hun verhaal doen. Maar verder zijn we 
op zoek naar vernieuwende 

young-adultboeken. Daarom kan je 
altijd ongevraagd je manuscript naar 
ons opsturen.’
 
Als het manuscript aan de voorwaarden 
voldoet die op de site van Blossom 
Books staan (zoals onder andere een 
korte samenvatting van maximaal 1 
A4’tje en een introductie van de perso-
nages bijvoegen) dan wordt het in be-
handeling genomen. Misschien krijg je 
dan op een dag te horen, dat je harde 
werk echt wordt beloond. Dit jaar heeft 
Blossom Books ongeveer vier Neder-
landse debuten uitgebracht, zoals on-
der andere Gevalletje Borderline van 
Kathelijn Hulshof uit de Hoofdzaken-
serie.’ (MB) 

Aan dit overzicht werkten mee: Natasja 
Bijl, Ricardo Jupijn, Marèl Molenaar, 
Marlieke Bakker en Frank Noë.
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‘Zorg voor voldoende 
afstand’ Schrijfster GRIET OP DE BEECK (48) over 

persoonlijk schrijven.

‘J
e moet pas schrijven over iets 
wat je hebt meegemaakt als je 
het al hebt verwerkt en er 
voldoende afstand toe hebt. 
Als dat nog niet het geval is, 
merk je dat tijdens het schrij-

ven; dan voelt het vervelend, loopt het 
niet, raak je steeds geblokkeerd. De 
waarheid zit het goede verhaal namelijk 
bijna altijd in de weg. Ik schrijf over 
onderwerpen die raken aan wat ik zelf 
heb meegemaakt, maar niet letterlijk, 
niet op het anekdotische vlak - de 
lezer heeft geen boodschap aan mijn 
verwerkingsproces op papier. Dat was 
een voordeel van het feit dat ik pas op 
mijn 36e debuteerde; dat verwerkings-
proces had ik al voor een groot deel 
achter de rug. Voor mij is emotie juist 
altijd een goede graadmeter om te we-
ten of ik voldoende afstand heb tot een 
onderwerp. Verhalen van anderen kun-
nen me enorm emotioneren, maar om 
het misbruik dat mij als kind is overko-
men, kan ik nog altijd niet huilen. Dus 
als iets wat ik schrijf emoties bij me 
oproept, zoals gebeurde bij de laatste 
bladzijde van mijn nieuwe boek Jij 

Griet Op de Beeck (1973) werkte als 

dramaturg en schrijvend journalist 

voordat ze in 2013 debuteerde met 

Vele hemels boven de zevende. Na haar 

succesvolle debuut volgden andere 

bestsellers zoals Kom hier dat ik u kus 

(2014) en Gij nu (2016). Het beste wat we 

hebben (2017) en Let op mijn woorden 

(2019) zijn de eerste twee delen van 

een trilogie met seksueel misbruik als 

verbindende factor. In 2018 schreef Op 

de Beeck het Boekenweekgeschenk. Jij 

mag alles zijn is de titel van haar nieuwe 

boek, dat in september verscheen. 

mag alles zijn, is dat voor mij een be-
wijs dat het níét over mij gaat.
Persoonlijk schrijven is dus iets an-
ders dan autobiografisch schrijven. 
Bij dat laatste gaat het erom de waar-
heid recht te doen en tot in detail 
gebeurtenissen op te schrijven zoals 
ze waren. Dat is een kunst op zich, 
maar iets heel anders dan wat ik doe. 
Vanzelfsprekend gaat het mij om grote 
thema’s die mij uit mijn slaap houden 
en probeer ik morele dilemma’s aan te 
kaarten die ik intrigerend vind. Maar 
als ik daar mijn eigen leven tussen 
duw, zit dat mijn verbeelding in de 
weg. Mijn personages zijn om die 
reden ook nooit letterlijk geïnspi-
reerd op mensen die ik ken. Er zijn 
genoeg lezers die me vragen of ik niet 
eens een boek over zijn of haar leven 
wil schrijven, zoals Kristien Hemme-
rechts bijvoorbeeld weleens doet. Maar 
daar begin ik niet aan. De eerlijkheid 
die ik erin zou moeten leggen om die 
persoon recht te doen zou voor mij de 
lol van het schrijven af halen. Het fijne 
van dit vak is nou juist dat je zelf een 
nieuwe wereld kunt creëren; schrijven 

is een ultieme vorm van zelfexpressie.
Uiteindelijk is het meest persoonlijke 
ook het meest universeel. Dus je moet 
wegblijven van de precieze feiten, 
maar wel een diepte ingaan die alleen 
jij begrijpt of voelt. Want dát is je 
kapitaal als schrijver. Daarvoor moet 
je dan wel eerst de schroom overwin-
nen om af te dalen in de donkerste 
hoeken van je geest. Dat valt nog niet 
mee, want zelfs als de roman op anek-
dotisch niveau niet over jouzelf gaat, 
toon je jezelf op een manier die heel 
kwetsbaar is. Dat moet ook, want de 
lezer moet voelen dat er echt iets op 

Door Vivian de Gier en Marc Brester

Levensverhalen
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een meisje dat zich verantwoordelijk 
voelt voor het welzijn van haar ouders. 
Ik hoor terug dat het boek hen als het 
ware toestemming geeft hun verdriet te 
voelen. Zo kreeg ik een mail van een 
82-jarige huisarts die schreef dat hij 

zich echt 
gezien 

voelde en had kunnen stilstaan bij 
emoties van hem als klein jongetje. En 
dat het zo jammer was dat zijn vrouw 
niet meer leefde, omdat zij zich er ook 
in zou hebben herkend en hij er zo 
graag met haar over had willen spre-
ken. Dat ontroerde me erg. 
Om te weten of je verhaal iets te-
weegbrengt bij de lezer is feedback 
tijdens het schrijven behulpzaam. 
Maar vraag je lezers dan niet of ze het 
goed vinden, want daar heb je weinig 
aan. Stel vragen als: hoe zie jij die per-
soon, wat vind je er sympathiek aan en 
wat niet, zou jij zelf ook doen wat het 
personage doet of niet? Zo kun je pei-
len of dat wat jij erin wilde leggen ook 
overkomt. Stuur je verhaal bij voor-
keur aan mensen die je goed kent. 
Iemands reactie zegt namelijk vaak 
vooral iets over die persoon zelf, en 
als je diegene goed kent, kun je de 
reacties beter plaatsen. Bijvoorbeeld 
als hij het personage van de moeder 

niet kan uitstaan, terwijl je weet 
dat diegene zelf een probleem 

heeft met zijn moeder. Dan 
hoef je niet je hele boek te 

veranderen, maar weet 
je juist dat je mis-

schien wel een heel 
goede moeder 
hebt geportret-

teerd omdat die 
echt iets opra-

kelt bij de 
lezer.’ 

het spel staat. Als je roman slechts 
een theoretische, veilige constructie 
is, blijft de tekst een dode letter. 
De schrijver die me dat heeft uitgelegd, 
nog voordat ik aan mijn debuut was 
begonnen, is de Amerikaan Jonathan 
Franzen. Een paar van zijn romans 
waren goed onthaald, maar met De 
correcties scoorde hij plotseling een 
wereldhit. Waarin zit nou het verschil, 
vroeg ik hem, en hij antwoordde dat hij 
dit boek met het schaamrood op de 
kaken had zitten schrijven; het was 
minder dan bij zijn eerdere romans 
een intellectuele oefening geweest, 
en veel meer een tocht naar bin-
nen. Dat is me altijd bijgebleven.
De gebeurtenissen hoeven dus 
niet allemaal precies waar te 
zijn, maar het gevoel in het 
boek moet wél echt en door-
leefd zijn. Een goed voor-
beeld daarvan is Scha-
duwkind van P.F. Thomé-
se, een ongelooflijk beklij-
vend boek over de dood van 
zijn kind en tegelijk heel 
stilistisch, bij vlagen bijna poë-
zie. Als je dat weet te bereiken, 
tilt de literatuur zo’n gebeurte-
nis naar een hoger plan en 
voelt zo’n verhaal jaren na 
dato nog aan alsof het 
gisteren is geschreven. 
Ook Revolutionary 
Road van Richard 
Yates vind ik bijzon-
der. De manier waar-
op hij de malaise 
van het leven neer-
zet, getuigt van een 
gevoeligheid die 
diep in hem zat, dat 
kan haast niet anders.
Hoe krachtig literatuur 
dan een lezer kan raken, 
merk ik aan de stortvloed aan 
mails en berichtjes naar aanleiding 
van mijn nieuwe boek. Zoveel mensen 
blijken zich te herkennen in deze ro-
man over een ‘geparentificeerd’ kind, 

Them
a

Bij het schrijven van een boek komen duizend en een dingen kijken, van sterke personages neerzetten tot een goede grap maken. 
In de serie De specialist gaan schrijvers tot in detail in op een aspect waarin zij uitblinken.
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I
k was 23 toen ik in 1993 samen met 
mijn vader twee maanden door India 
reisde. Het land maakte diepe in-
druk op me. De mensenmassa’s, de 
armoede, de alomtegenwoordige 
religie en de overweldigende natuur: 

alles leek uitvergroot, niets was middel-
matig. We bezochten verschillende 
ashrams waar ik me ergerde aan mate-
rialistische goeroes en hun dweepzieke 
volgelingen, maar tegelijkertijd graag 
luisterde naar een oudere Indiase leraar 
met een dikke bril die uitlegde hoe 
‘Brahman de aarde doordringt zoals het 
goud de armband’. Niet dat ik hem hele-
maal begreep, maar zijn woorden fasci-
neerden me wel. Op rustige momenten 
schreef ik in mijn dagboek en ik dacht: 
als ik ooit ‘schrijver’ word, dan schrijf 
ik een roman over deze reis. 

Twintig jaar later was het zover, nadat 
mijn debuut De S-machine was gepu-

bliceerd, begon ik te schrijven over 
India. Maar natuurlijk niet over mezelf 
en mijn vader. Nee, dat was niet interes-
sant genoeg. Ik verzon twee persona-
ges: Edward, een docent aan de film-
academie en zijn oud-leerling Kim. Ze 
zouden elkaar tegenkomen in een Indi-
ase ashram en totaal verschillend rea-
geren op de hocuspocus die ze daar 
aantroffen: Edward vol overgave, Kim 
rationeel en sceptisch. Dat was een 
mooi conflict. Helaas, het schrijfproces 
bleek uiterst traag en moeizaam: ik 
worstelde met het perspectief, de per-
sonages bleven karikaturaal en hoe 
bracht ik in godsnaam genoeg spanning 
in het verhaal?

Vader-dochterconflict = 
drama
Nadat ik het manuscript voor de zoveel-
ste keer had herschreven zonder dat 
het ging leven, zei een vriend tijdens 

een etentje tegen mij: ‘Waarom doe je 
zo moeilijk? Je hebt zelf zo’n goed ver-
haal. Waarom zou je iets verzinnen? 
Waar ben je bang voor?’
Tsja, waar was ik bang voor? Ik had 
mezelf voorgehouden dat mijn eigen 
verhaal te saai zou zijn, maar nu reali-
seerde ik me dat ik vooral bang was dat 
het te dichtbij zou komen. Voor mezelf 
en voor mijn vader die nog leefde. Tege-
lijkertijd voelde ik ook dat mijn vriend 
gelijk had. Na vier jaar ploeteren met 
fictieve personages en ingewikkelde 
plotwendingen zag ik in dat een vader 
en een dochter het verhaal precies de 
dramatische lading zouden geven die 
het nodig had. Waarom maakten zij 
samen die reis? Wat was er vroeger 
tussen hen gebeurd? Die vragen zouden 
het verhaal urgenter maken.

Ik besloot de sprong naar het autobio-
grafische te wagen. Kim werd de doch-
ter, Edward haar vader. De vraag wat 
mijn vader van dit alles zou vinden 

Autobiografisch schrijven:

Schrik niet terug 
als het heftig wordt

Autobiografisch schrijven levert schitterende literatuur 
op, zoals Faxen aan Ger van Nicolien Mizee of Karl Ove 

Knausgårds Mijn strijd. Bovendien helpt schrijven over je 
eigen leven je ook om stappen te zetten in je persoonlijke 

ontwikkeling. Dat ontdekte schrijver en schrijfdocent 
Manon Duintjer tijdens het schrijven van haar roman 
We zijn verdwaald, oorspronkelijk bedoeld als fictie, die 

tijdens het schrijven steeds autobiografischer werd.
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parkeerde ik. Tenslotte kon ik altijd nog 
beslissen om het boek niet te publice-
ren. Mijn focus werd het onbegrip tus-
sen Kim en Edward, niet alleen tijdens 
hun reis, maar ook in de periode die 
daaraan voorafging. Grappig genoeg 
diende de structuur zich vanaf dat mo-
ment als vanzelf aan: de reis werd het 
lopende verhaal en daartussendoor 
beschreef ik in flashbacks alle stappen 
die mijn vader had genomen op het 
spirituele pad. Althans, de stappen die 
mij hadden geraakt, soms uit schaamte, 
soms uit verbazing en soms uit angst. 
Daarmee ging ik aan de gang en dat 
werkte. Nu vielen ook een flink aantal 
beschrijvingen en situaties uit de vorige 
versies veel beter op hun plek. Op het 
allerlaatst besloot ik om het verhaal 
door Kim, de ik-figuur, vanuit het heden 
- zo’n vijfentwintig jaar later - te laten 
vertellen. Dat gaf mij de gelegenheid te 
reflecteren op de gebeurtenissen en om 
heen en weer te springen in de tijd.  

Inzicht in patroon
Hoewel ik wist dat ik op de goede weg 
zat, verliep het schrijfproces vervolgens 
niet zonder slag of stoot. Het was be-
hoorlijk confronterend om terug te 
gaan naar de tijd dat mijn ouders op 
een onprettige manier uit elkaar gingen 
en dat mijn vader in de ban raakte van 

een Indiase goeroe. Naarmate ik verder 
terugging in het verleden en de flash-
backs zo zintuiglijk mogelijk beschreef, 
begon zich een steeds duidelijker pa-
troon af te tekenen in de verhouding 
tussen mij en mijn vader. De rode draad 
in mijn eigen gedrag was dat ik nooit 
iets tegen mijn vader had gezegd over 
wat die periode met mij had gedaan. Ik 
deed altijd maar alsof er niets aan de 
hand was en had hem nooit geconfron-
teerd. Dat hij daar weinig ruimte voor 
had gegeven was de andere kant van 
het verhaal. 

Langzaam maar zeker begon er iets in 
dat patroon te schuiven. Ik had niet 
alleen mijn vader in de waan gelaten 
dat zijn keuzes me niet raakten, ik had 
dat voor mezelf ook verstopt. Voorna-
melijk door van zijn avonturen grappige 
anekdotes te maken. Tijdens het schrij-

ven doorleefde ik de situaties opnieuw. 
Door naar mijzelf als een personage te 
kijken, kon ik denken: ‘Wow dat was 
toch echt wel heel raar, naar of eng.’ 
Anderzijds kon ik, omdat We zijn ver-
dwaald ook een roman was, Kim en 
Edward bepaalde gebeurtenissen an-
ders laten beleven dan in het ‘echt’, 
bijvoorbeeld door deze uit te vergroten 
of een nieuwe wending te geven. Dat 
gaf me controle over situaties waar ik 
vroeger geen controle over had gehad. 
Dat voelde bevrijdend. Zo liet ik Kim in 
een cruciale scène Edward eens flink 
de waarheid zeggen. En, terwijl ik hier-
mee bezig was realiseerde ik me dat dit 
boek mijn manier was om bepaalde 
zaken tegen mijn eigen vader uit te 
spreken.

Vertellen of niet?
Mary Karr adviseert in haar boek Me-
moires schrijven om ‘de mensen om 
wie het gaat tijdig in te lichten en duide-
lijk te zijn over de passages die hen 
wellicht zullen doen steigeren’. Dat heb 
ik niet gedaan. Ik vertelde mijn vader 
pas waar ik mee bezig was, toen het 
manuscript af was. Een bewuste keuze, 
omdat hij anders voor mijn gevoel per-
manent over mijn schouder had meege-
keken. Doordat hij van niets wist was 
ik vrij in mijn schrijven en had ik altijd 
nog een uitweg: als ik het te eng vind, 
publiceer ik niet. De keerzijde daarvan 
was dat mijn vader zich te barsten 
schrok toen ik hem de aanbiedingsbro-
chure gaf waarin het boek werd aange-
kondigd.

‘Waarom doe je zo moeilijk? 
Je hebt zelf zo’n goed verhaal. 
Waarom zou je iets verzinnen?’

Manon Duintjer en haar vader in de Himalaya met een swami uit de Sivananda ashram

Them
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‘Dus je hebt er een kunstwerk van ge-
maakt?’, was zijn eerste reactie en dat 
gaf mij hoop op een goed gesprek over 
wat er vroeger allemaal was gebeurd. 
Maar een paar dagen later, toen het 
idee van een boek bij hem was inge-
daald, bleek hij vooral boos en teleurge-
steld. Hoewel we een paar pogingen 
hebben gedaan om erover te praten, 
kwamen we daar niet uit. Het lukte 
hem niet zich te verplaatsen in mijn 
beleving en hij voelde zich vooral verra-
den. Waar ik bang voor was gebeurde 
dus, maar de grote winst was dat ik 
sterk genoeg bleek om de confrontatie 
aan te gaan. Ik was niet meer het kind 
dat niets durft te zeggen, omdat ze bang 
is dat haar vader boos wordt of weg-
loopt. En, hoe vervelend ik het ook 
vond dat het contact tussen mij en mijn 
vader de daaropvolgende maanden 
stroef verliep, ik voelde vooral een 
enorme opluchting dat ik mijn verhaal 
had gedaan. 

Geen spijt
‘Heb je toch geen spijt dat je niet met 
publiceren hebt gewacht tot je vader 
was overleden?’ vroeg mijn man laatst. 
Nee, was mijn volmondige antwoord en 
wel hierom. Minder dan een jaar na het 
verschijnen van We zijn verdwaald 
belandde mijn vader in het ziekenhuis, 
hij brak daar zijn heup, verhuisde ver-
volgens van een revalidatiecentrum 
naar een verpleeghuis en overleed vier 
maanden later. Als enig kind (en door 
corona) was ik de enige die hem in 
deze heftige tijd kon begeleiden. Geluk-
kig konden we vanaf het eerste zieken-
huisbezoek het ongemak dat door het 
boek tussen ons was ontstaan achter 
ons laten. Sterker nog, we hebben onze 
speciale band, die er zeker ook was, 
kunnen bevestigen. Ik voelde bij mezelf 
geen enkele weerstand meer om voor 
hem te zorgen en hij liet me keer op 
keer merken hoezeer hij dat waardeer-
de. Ik weet zeker dit niet was gebeurd 
als ik We zijn verdwaald niet had ge-
schreven. Door mijn autobiografische 
roman was de lucht geklaard om zijn 
laatste avontuur samen te beleven.  

Lessen
• Bij aangrijpende levenservarin-

gen is het verstandig om acht 
jaar te wachten voordat je er 
een verhaal van maakt dat je 
naar buiten wil brengen. 
Anders heb je te weinig afstand 
om kritisch naar je eigen werk 
te kijken (in je dagboek 
schrijven mag natuurlijk altijd)

• Neem de tijd. Ik deed acht jaar 
over We zijn verdwaald. 

• Schrik niet terug als het heftig 
wordt (dan wordt het 
interessant), maar gun jezelf af 
en toe ook een pauze.

• Breng focus aan door een 
periode of een thema/rode 
draad te kiezen (die kunnen 
zich trouwens ook tijdens het 
schrijven aandienen, blijf 
daarop letten).

• Verplaats je ook in het 
perspectief van een ander. 
Daar wordt je verhaal rijker en 
geloofwaardiger van (ik heb 
één versie van het manuscript 
vanuit het perspectief van 
Edward geschreven om hem te 
begrijpen)

• Ook al kan het natuurlijk reuze 
meevallen, bereid je erop voor 
dat je bij publicatie de 
confrontatie zal moeten 
aangaan met degene(n) over 
wie je schrijft. Ben je daar klaar 
voor? 

Ik kreeg controle over situaties 
waar ik vroeger geen controle 

over had.

Manon Duintjer (1969) is schrijver, 
schrijfdocent en journalist. In 2011 
verscheen bij uitgeverij Ambo/Anthos 
haar romandebuut De S-machine en in 
2019 de autobiografische roman We 
zijn verdwaald bij Gloude Publishing. 
Manon geeft onder andere les aan de 
Schrijversacademie, de Querido Acade-
mie en Creating Insights. Ook verzorgt 
Manon individuele coachingstrajecten 
op basis van autobiografisch schrijven. 
Voor meer informatie: 
www.manonduintjer.nl
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T
ijdens schrijfworkshops 
doe ik vaak een bewust-
wordingsoefening met de 
deelnemers. Ik laat hen 
een stuk schrijven en 
vraag vervolgens welke 

zintuiglijke sensaties hun tekst bevat. 
Visuele details (zien) zijn altijd goed 
vertegenwoordigd in hun werk. Geuren 
(ruiken), texturen (voelen), smaken 
(proeven) en geluiden (horen) zijn vaak 
onderbelicht. Volgens Tomas Serrien, 
schrijver van Klank. Een filosofie 

SSSST, LUISTER!

De soundtrack van 
je leven

Je levensverhaal schrijven draait niet alleen om 
de opsomming van anekdotes. Het zijn juist de 
details die kleur geven aan jouw levensverhaal. 

Welke geluiden hoorde je, vlak voor je eerste kus? 
Of was het juist een oorverdovende stilte, die die 

bijzondere gebeurtenis inluidde? In deze workshop 
geef je onder begeleiding van Kathy Mathys 

aandacht aan de geluiden uit jouw leven. 

Schrijven over geluid en stilte

Them
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renhemel, gewikkeld in een deken, 
wachtend op vallende sterren of in het 
woordenloze contact met onze poes 
Lisa. Voor mij betekent stilte niet het 
ontbreken van omgevingsgeluiden, wel 
dat het in mijn hoofd rustiger wordt. 
Hoe is dat voor jou? Vind jij stilte wel-
dadig of bedreigend?

In Mindfulness in 
Sound. Tune in to the 
World around us 
schrijft Mark Tanner 
hoe we het vermogen 
zijn verloren om te 
genieten van de stilte. 
We associëren stilte 
met het gebrek aan 
iets. Nochtans kan stilte een oppepper 
zijn in tijden van stress en kan ze ons 
tot rust laten komen. Tanner zet zijn 
noise-cancellingkoptelefoon op en gaat 
op de grond liggen. Om nog meer in de 
buurt van de stilte te komen, beeldt hij 
zich in dat hij op de maan loopt of zich 
op de bodem van de oceaan bevindt.

OEFENING 2
• Waar vind jij deze dagen stilte? Be-

schrijf deze plek in een freewrite.
• Beschrijf enkele herinneringen aan 

stilte. Stilte hoeft niet te betekenen 
dat er geen geluid is.

• Een uitspraak van Haruki Muraka-
mi: ‘Stilte, zo ontdekte ik, is iets wat 
je daadwerkelijk kunt horen.’

Schrijf nu een passage waarin een per-
sonage een stille plek betreedt. Maak 
gebruik van het personage op de foto 
hiernaast of ga zelf op zoek naar een 
geschikte afbeelding. Probeer de stilte 
te beschrijven.

OEFENING 3
Voor deze en de volgende oefening liet 
ik me inspireren door het hierboven 
genoemde boek van Mark Tanner:
• Zet een dag lang alle meldingen op 

je telefoon of andere elektronische 
apparaten uit.

• Maak aan het eind van de dag de 
balans op. Ga freewriten over hoe je 
deze dag hebt ervaren. Heb je het 
gevoel dat je iets gemist hebt? Had 
je meer rust in je hoofd? Ga je dit 
nog vaker doen?

De volgende oefening is geen 
schrijfoefening. Toch vind ik het 
de ideale oefening om de over-
stap te maken van stilte naar 
geluid. Misschien ben jij iemand 
die af en toe mediteert en ge-
bruik je daarbij een speciale 
app. Tanner stelt in zijn boek 
voor om zelf een soundtrack te 
maken die je kan gebruiken als 
achtergrond bij meditatie. 

OEFENING 4
• Maak een opname van de geluiden 

in je tuin, aan zee... Je kan ook een 
opname maken op een binnenloca-
tie, zolang er geen specifieke stem-
men te horen zijn. Zorg ervoor dat je 
de opname doet op een plek waar 
geen harde wind waait. Het geluid 
van wind komt nooit goed over bij 
opnames. Experimenteer! 

• Je kan je opname gebruiken om bij 
te mediteren, maar misschien vind 
je het wel fijn om een soundtrack 
op te nemen die je kan gebruiken 
tijdens het schrijven. Ben jij ie-
mand die fijn schrijft wanneer je 
omringd bent door het geluid van 
een koffiemachine en geroeze-
moes? Neem dan je soundtrack op 
in je favoriete koffiebar.

De soundtrack van je leven 
Het geluid van de waterkoker, van de 
tuindeur die open en dan weer dicht 
gaat, van pruttelende havermout op het 
fornuis: dat zijn de geluiden waarmee 
mijn dag begint. In haar boek over 
luisteren citeert Julia Cameron dichte-
res Mary Oliver: ‘Aandacht schenken, 
dat is ons eindeloze en ware werk.’ In 
hoeverre heb jij aandacht voor de gelui-
den in je leven?

van de muzikale ervaring is er zelfs 
sprake van een auditieve crisis: ‘Door 
de massale consumptie van visuele 
media worden we voortdurend door 
beelden verleid (…) Het beeld domi-
neert immers steeds vaker het geluid, 
de klank en de gerichte aandacht voor 
muziek.’ In deze workshop besteden 
we bijzondere aandacht aan geluid en 
stilte.

OEFENING 1
• Neem een van je prozateksten of 

gedichten.
• Bevat de tekst beschrijvingen van 

geluiden of van stilte?
• Hoe zit het met de aandacht voor de 

andere zintuigen?
• Kan je eventueel nog iets bijstellen 

om de tekst op zintuiglijk vlak rijker 
te maken? Uiteraard hoeven niet alle 
zintuigen in elk stuk tekst aan bod te 
komen.

The Sound of Silence 
Sommige mensen kan het niet rumoe-

rig genoeg zijn: de televisie 
staat aan, in de verte klinkt 
de radio. Het geluid van de 
stilte vinden ze akelig. In 
haar nieuwe boek De weg 
van het luisteren. De 
kunst van creatieve aan-
dacht schrijft Julia Came-
ron (bekend van The 
Artist’s Way): ‘Stilte voelt 
in eerste instantie bedrei-
gend. We beven in de 

onverwachte leegte ervan.’ Anderen 
zoeken juist de stilte op, Sara Maitland 
bijvoorbeeld, schrijfster van Stilte als 
antwoord. Ik zag ooit een documentai-
re over haar (in de Canvasreeks Wan-
derlust) waarin ze opmerkte dat stilte 
in onze maatschappij niet enkel positie-
ve connotaties heeft. Zo dienen stoute 
kinderen hun straf in stilte uit te zitten. 
Nochtans, zo vindt Maitland die op een 
afgelegen plek woont, kan stilte helend 
zijn en rust brengen.
Ik vind de stilte onder een Franse ster-

Levensverhalen
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OEFENING 5
• Houd gedurende een volledige dag 

bij welke geluiden je hoort. Van elk 
geluid maak je een notitie. Aan het 
eind van de dag evalueer je. Welke 
geluiden verrassen je? Welke vind je 
weldadig en welke vervelend? Kun 
je iets aan je dagelijkse routine ver-
anderen zodat je meer in contact 
komt met fijne geluiden?

• Schrijf nu over je bevindingen in 
prozavorm. 

OEFENING 6
Voor deze oefening focussen we niet 
enkel op onze dagdagelijkse sound-
track. We graven ook in ons geheugen.
• Maak een lijst van geluiden die je 

mooi vindt. Noteer eerst de vanzelf-
sprekende en graaf dan dieper. Ik 
denk bijvoorbeeld aan: risottorijst 
die je in een pan gooit, het geluid 
van autobanden op een nat wegdek.

• Maak nu op dezelfde manier een lijst 
van vervelende geluiden.

• Gebruik je notities om een lijstge-
dicht te maken. Het kan gaan over 
fijne geluiden of vervelende geluiden 
of een combinatie van de twee. 
Zoals de naam aangeeft, is dit een 
gedicht dat de vorm heeft van een 
lijst. Het kan bestaan uit woorden 
maar ook uit (korte) zinnen. Het 
hoeft niet te rijmen.

‘Muziek bevrijdt ons van de onnauw-
keurige, ingewikkelde last van het 
woord,’ schrijft Diane Ackerman in 

Reis door het rijk der zinnen. Een 
cultuurgeschiedenis van onze zintui-
gen. Met muziek brengen we soms 
beter over wat we willen zeggen dan 
met gesproken taal.
Is dit herkenbaar voor jou? In de vol-
gende paar oefeningen werken we met 
muziek of schrijven we over muziek.

OEFENING 7
Gebruik jij muziek tijdens het 
schrijven? Misschien komt de woor-
denstroom pas op gang wanneer 
Mozart door de luidsprekers klinkt 
(ik werk graag met de Spotify-lijst 
Mozart study of met barokke mu-
ziek) of schrijf jij het liefst met free 
jazz op de achtergrond? Voor deze 
oefening ga je bewust luisteren 
tijdens het schrijven. Zet je kook-
wekker op tien minuten en ga free-
writen. Je doet twee schrijfrondes van 
tien minuten:
• een schrijfronde waarin je luistert 

naar klassieke muziek. Op Spotify 
vind je veel, net als op YouTube. Of 
surf naar een van de speellijsten op 
Klara Continuo: https://klara.be/play-
lists/continuo)

• een schrijfronde waarin je luistert 
naar natuurgeluiden. Op YouTube 
vind je veel voorbeelden. Tik bij-
voorbeeld vogelgeluiden (of ‘bird 
sounds’) in. Luister ook eens naar 
het geluid van storm, van een water-
val. Welke gedachten, associaties en 
beelden roepen de muziek en de 
geluiden op?

OEFENING 8
Voor deze oefening gebruik je het per-
sonage uit oefening 2. Je kan ook 
schrijven over een dierbare.
• Wat voor muziek of welk liedje asso-

cieer je met deze persoon of dit 
personage?

• Hoe klinkt de stem van deze per-
soon/dit personage? Gebruikt hij/zij 
veel woorden of weinig? Praat hij/zij 
op een melodieuze manier of juist 
niet? Schrijf een stukje waarin je de 
stem van persoon/personage laat 
klinken.

• Wat zijn de geluiden van hun huis? 
Beschrijf ze in detail.

De beroemde boeddhistische monnik 
Thich Nhat Hanh schrijft in Stilte. Luis-
teren in een wereld van lawaai: ‘In 
muziekstukken zijn er momenten van 
“rust” waarin geen geluiden zijn. Als die 

ruimte er niet zou 
zijn, zou het één 
grote herrie zijn. 
Muziek zonder 
rusten wordt chao-
tisch en beklem-
mend.’ Deze obser-
vatie geldt niet 
enkel voor muziek. 
Ze gaat ook op voor 
de teksten die je 
schrijft.

OEFENING 9
Schrijf een stuk proza of een gedicht 
waarin je aandacht besteedt aan de 
stiltes tussen de woorden.
• Je kan focussen op het ritme en het 

tempo van de tekst, de rustpunten. 
• Je kan ook focussen op de symboli-

sche stiltes. Dan schrijf je een tekst 
waarin dingen ongezegd blijven, 
waarin meer zit dan op het eerste 
gezicht lijkt.

Kathy Mathys is schrijver, docent en 
literair journalist.
www.kathymathys.nl
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1De aanloop - bereid je 
voor tot in de puntjes
Natuurlijk zorg je ervoor dat je 

verhaal staat als een huis! Personages, 
conflict, perspectief, spelling - het is 
allemaal pico bello in orde. Twijfel je 
nog, dan zijn een schrijfcoach en redac-
teur de aangewezen personen om je te 
helpen. Ze houden de focus op je ma-
nuscript wanneer je dreigt te verdwalen 
in je eigen verhaal of misschien zelfs 
wel het bijltje erbij neer wil gooien. 
 
Een schrijfcoach begeleidt vooral op 
mentaal en inhoudelijk niveau en zal je 
helpen om de kwaliteit van je verhaal te 
blijven zien, zolang je eraan werkt. Een 
redacteur verdiept zich specifiek in de 
tekst. Het kan gebeuren dat hij of zij je 
manuscript flink onderhanden neemt, 
wat jij, de schepper ervan, mogelijk als 
remmend ervaart. Misschien moet je je 
hele verhaal herschrijven, en nog eens. 
Dit kost niet alleen veel energie (schrij-
ven is denk-krachtsport), maar - en dat 
is winst! - het levert ook inzicht op in je 
personages en je eigen schrijfvaardig-
heid. Daarmee groeit je talent. Verdedig 
je dus niet en probeer zo neutraal mo-

Je verhaal publiceren 
drie hordes om te nemen
Met enige regelmaat verschijnt op het forum van 
Schrijven Online een topic met de vraag of je er wel 
verstandig aan doet om je persoonlijke verhaal in 
boekvorm te publiceren. De hele wereld kan er dan 
immers iets van vinden. Maar als jij toch een onstuitbare 
drang hebt om je teksten te publiceren, wat staat je dan 
te wachten? Thérèse Major beschrijft drie hordes die je 
nemen moet.

Wees niet bang voor de kern van 
de zaak
Tara Kwint bleek een meesteres in 
het om de hete brij heen draaien. In 
de fraaiste scènes en zinnen vertelde 
ze op allerlei manieren heel leuk níet 
waar het om ging, haar incestervarin-
gen. Ze meende dat de lezer vanzelf 
wel de juiste conclusies zou trekken. 
Haar medecursisten noch haar 
proeflezers haalden de kwintessens 
er echter uit. Toen ze man en paard 
ging noemen, haar schrijnende 
geschiedenis klip en klaar verwoord-
de en het instuurde voor de Editio 
schrijfwedstrijd, werd ze genomi-
neerd voor de Editio Debutanten-
wedstrijd en kreeg een kaartje voor 
het Editio Boekenbal, waar ze grote 
literatoren als Peter Buwalda, Marieke 
Lucas Rijneveld en Dido Michielsen 
ontmoette!

Levensverhalen
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gelijk mee te kijken met je redacteur. 
Uiteindelijk zal je tekst ontdaan zijn van 
oneffenheden. Hij zal publicabel zijn. 
Daar gaat het om.

2Het rennen tussen de 
horden - neem de  
mening van betrokkenen 

mee
En dan … naar een uitgeverij of druk-
ker! Nee. Nog even niet. Bij jouw ver-
haal zijn dikwijls meer mensen dan 
alleen jij betrokken, vaak mensen die 
dicht bij je staan, zoals familieleden, 
vrienden, collega’s. Zijn zij op de hoogte 
van je publicatieplannen? Zo ja, hoe 
kijken ze ertegenaan? Zo nee, licht je ze 
in en hoe doe je dat?
Toen ik het verzwegen verleden van 
mijn vader onderzocht, waren sommige 
van mijn familieleden daar niet blij 
mee. Toen ik het ook nog in boekvorm 
wilde uitbrengen, vroegen velen zich af 
of dat hen niet in hun carrière of con-
tacten kon schaden, want onze vader 

was geen schoolvoorbeeld van een 
brave jongen geweest, en dat in oor-
logstijd. Mijn voorstel was om hen die 
zich zorgen maakten over het effect van 
het boek dan niet in het verhaal te laten 
voorkomen. Maar dát wilden ze nu ook 
weer niet ...

Probeer dus het gesprek aan te gaan 
met de mensen die er voor jou toe 
doen, zeker als je een familiebiografie 
wil uitbrengen. Ook van je plan om een 
heftig verhaal te publiceren kun je je 
dierbaren van tevoren op de hoogte 
brengen. Wellicht wil je zelfs een boek 
uitbrengen over het bedrijf waar je 
werkt. Betrokkenen zijn daar om aller-
lei redenen in geïnteresseerd. Ga daar 
niet zomaar aan voorbij. Geef ze de 
ruimte om hun gevoelens te uiten. Mis-
schien komen ze met nieuwe informa-
tie, een missing link die je net nog 
zocht. Misschien met frisse ideeën - mo-
gelijk zelfs met financiën, wanneer 
bijvoorbeeld je werkgever je publicatie 
helemaal ziet zitten en je wil ondersteu-
nen om het werk zo goed mogelijk te 
volbrengen. 
Hoe de mensen ook reageren: zij beslis-
sen niet over het uiteindelijke resultaat. 
Jij bent de enige die definitief bepaalt 
wat er in je boek komt en hoe. Het is 
zelfs helemaal aan jou of het boek er 
überhaupt komt, ook al is het manus-
cript honderd procent in orde. Je kan 
altijd nog besluiten om het in de la te 
laten liggen.

3De eindsprint - stank of 
dank?
Stel dat je alles gedaan hebt om je 

verhaal goed op papier te krijgen en dat 
jouw boek in de winkel ligt, dan komt 
de allerlaatste horde en die kan zwaar 
te nemen zijn. Het is nogal een ver-

Verdedig je dus 
niet en probeer zo 
neutraal mogelijk 

mee te kijken met je 
redacteur.

‘Ireen Wüst, de autobiografie’ zou 
uitgebracht worden door uitgeverij 
Overamstel. Er lagen al 7.000 
gedrukte exemplaren klaar voor de 
verkoop, toen bleek dat sommige 
passages toch te hard aankwamen 
bij haar familie. Wüst bedacht zich en 
haar verhaal werd een boek dat nooit 
iemand zal lezen.
Bron: Algemeen Dagblad, 28 
september 2018
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schil of je in stilte en anoniem aan je 
manuscript werkt of dat je boek open 
en bloot met je naam erop overal te 
koop is. Misschien wordt het gerecen-
seerd in grote bladen. Misschien word 
je geïnterviewd. Misschien word je 
even een publiek figuur. Dat kan heel 
leuk uitpakken - maar ook akelig …

Brenda van Es schrijft in Je levensver-
haal schrijven: ‘Je kinderen zullen je 
dankbaar zijn als je jouw verhaal 
schrijft, want je heldert er de familiege-
schiedenis mee op.’ Ongetwijfeld klopt 
het laatste deel van de stelling - maar of 
je kinderen je dankbaar zullen zijn? Dat 
gaat niet altijd op. Flip van Duijn, de 
zoon van Annie M.G. Schmidt, vond het 
oké dat Annejet van der Zijl in Anna, 
het leven van M.G. Schmidt onthulde 
dat zijn moeder zelfmoord had ge-
pleegd. Maar het kan ook anders. De 
familie van Sandra Timmerman, doch-
ter van het befaamde zangduo Gert en 
Hermien verbrak alle contact met haar 
na de verschijning van haar autobiogra-
fie Circuskind. En het kan nóg erger: 
Lale Gül werd verstoten door haar 
familie, uitgescholden, geïntimideerd 
en zelfs met de dood bedreigd nadat 
haar Ik ga leven verscheen. 

De zege
Nu zal jouw boek misschien niet zo 
heftig zijn als bovengenoemde voor-
beelden. Misschien is het gewoon een 
fijn verhaal waar lezers van genieten. 
Literatuur hoeft immers niet per defini-
tie over ellende te gaan. Het is heel 
goed mogelijk dat jouw verhaal het 
leven van je lezers verrijkt en dat jij en 

de mensen om je heen erg blij zijn met 
de aandacht die je werk krijgt in de 
media en in je eigen kring. Het is een 
bevestiging van je schrijverstalent en 
een kroon op je werk. Geniet van de 
belangstelling. Leg een paar bloemen, 
uit de vele boeketten die je ongetwij-
feld bij boekpresentaties of lezingen 
ontvangt, te drogen in dat éne exem-
plaar dat je speciaal voor jezelf be-
waart. Dan heb je een leven lang een 
plezierige herinnering aan de tijd dat je 
boek de wereld veroverde. 

Geef ze de ruimte om hun 
gevoelens te uiten.

Thérèse Major modereert het forum 
van Schrijven Online, is schrijfster en 
schrijfdocent. Daarnaast beheert zij de 
uitgeefdienst M.BOOX.

Neem een voorbeeld aan de 
koekoek
Als je besloten hebt dat je verhaal te 
pijnlijk voor jezelf of anderen is om 
zelf te publiceren, kun je contact 
zoeken met een schrijver en hem 
vragen of hij jouw ervaringen 
geanonimiseerd in een van zijn 
werken wil verweven. Dan bereiken 
jouw lotgevallen tóch een publiek. 
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Lex Jansen was 12,5 jaar uitgever van De Arbeiderspers.   
In 2014 startte hij zijn eigen bedrijf: www.magonia.nl.

Column

Goede lezers merken het, een redacteur weet het zeker: bin-
nen het literaire veld heeft iedere auteur een andere reden om 
te schrijven. In de eerste plaats heb je schrijvers die de lezer wil-
len verstrooien. Ze verschaffen een paar uur leesgenot. Niets 
meer, maar ook niets minder. In de tweede plaats zijn er au-
teurs die de wereld willen duiden. Zij onderzoeken al schrij-
vend waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Het gaat hier zeker 
niet alleen om historische romans, ook psychologische romans 
vallen vaak onder dit kopje. Een derde groep bestaat uit schrij-
vers die een boodschap hebben. Vaak proberen ze die onop-
vallend door te geven, maar zonder hun missie zouden ze 
geen pen op papier zetten. Deze column moet niet al te inge-
wikkeld worden. Ik beperk me daarom nu tot vier groepen. De 
vierde bestaat uit schrijvers die willen experimenteren. Zij zoe-
ken de grenzen op van wat de lezer acceptabel vindt. Dat kan 
door op anarchistische wijze met de taal zelf om te gaan, het 
kan ook door binnen de verhaallijnen ingrepen te doen, die 
niet eerder vertoond zijn. 

Ik herinner me Le ravissement de Lol V. Stein van Marguerite 
Duras. De hoofdpersoon van de vertelling is Lol Valérie 
Stein. In de roman herbeleeft zij een gebeurtenis van tien 
jaar eerder en de lezer merkt hoe ze langzaamaan gek be-
gint te worden. Dat blijkt enerzijds door haar handelingen 
en gedachten, anderzijds ook doordat de zinnen in het 
boek beginnen te ontsporen. Ze kloppen grammaticaal niet 
meer, de woordvolgorde wordt vreemd, er vallen gaten et 
cetera. In de Nederlandse vertaling door Annechien Vink 
stuitte ik op zinnen die ik elders niet zo snel zou tegenko-
men. Ik geef hier een paar voorbeelden: ‘Het woord door-
kruist de ruimte, zoekt een plaats en strijkt neer. Ze heeft 
het woord op mij laten vallen.’ (p. 100) / Met haar ogen pro-
beert ze de mijne uit te steken. (p.125) / Een bos, koren, ge-
duld smeedt ze tot een broos brouwsel…. (p. 134). Deze 
zinnen zijn ook in vertaling net zo vreemd als Lol zelf. 

Bij de meeste boekhandels lijken de schrijvers uit de eerste 
groep - de schrijvers die verstrooiing willen brengen - het beste 
vertegenwoordigd te zijn. De meeste schrijvers laten zich ech-
ter niet in één hokje vangen, want waarom zou een spannend 
boek niet een ijzersterk verhaal kunnen vertellen waar óók nog 
een boodschap in verborgen is, waarbij een taalexperiment 
bovendien voor een boeiende verrassing zorgt? 

Als de 
taal 
ontspoort

VERTALERSVAKSCHOOL
ACADEMIE VOOR LITERAIR VERTALEN

AMSTERDAM & ANTWERPEN

Voor lezers, schrijvers en vertalers

Avondopleidingen en korte cursussen uit het 
Duits, Engels, Frans, Italiaans, 

Russisch, Spaans, Hongaars, Japans, 
Nieuwgrieks, Pools, Roemeens, Tsjechisch (...)

Meer informatie op

www.vertalersvakschool.nl 
en info@vertalersvakschool.nl

www.vertalersvakschool.be 
en info@vertalersvakschool.be

De literatuur van een land
wordt gemaakt door schrijvers,

de wereldliteratuur door vertalers
(José Saramago)
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‘Schrijven voelde 
als therapie’
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I
n Iran studeerde ik geneeskunde. 
Daar ben je continu mee bezig, er is 
dan geen tijd om iets anders te doen. 
Maar ik wist dat dat ooit zou verande-

ren. Mijn plan was om een paar jaar te 
werken en te sparen, om daarna te 
doen wat ik echt wilde: schrijven. Dat is 
altijd een deel van mij geweest, ik 
schrijf iedere dag om mijn emoties in 
balans te houden. Het is een soort ade-
men. Eenmaal in Nederland voelde het 
alsof ik aan een nieuw leven begon en 
dat gaf mij de ruimte om die stap te 
zetten. Vanaf dag één ben ik de taal 
gaan leren, ik wilde met mensen kun-
nen praten en zo snel mogelijk mijn 
plek binnen de maatschappij vinden. 
Gemakkelijk was die periode niet, want 
ik wist helemaal niet hoe alles hier 
werkte. Ondertussen deed ik niets met 
mijn studie geneeskunde en werkte ik 
ergens als afwasser. Dat maakte het 
allemaal wel extra spannend. Daar-
naast had ik het gevoel dat mensen mij 
niet echt serieus leken te nemen als ik 
zei dat ik schrijver was. ‘Maar wat doe 
je dan echt?’ vroegen ze vaak.’

Literaire cultuur
‘In het begin was ik eerder bang voor de 
taal. Als je deze niet kent, klinkt het 
best agressief en het heeft een hoop 
regels en vreemde uitzonderingen. 
Later ontdekte ik de mooie kanten van 
het Nederlands en hoe je ermee kunt 
spelen. Tegelijkertijd blijft het spannend 
om in een andere taal te schrijven. 
Verwoord ik alles precies zoals ik het in 
het Perzisch zou zeggen? Ik had altijd 
een woordenboek bij de hand en een 

redacteur die meelas, maar de twijfels 
bleven. In eerste instantie schreef ik 
gedichten en korte verhalen. Die stuur-
de ik rond en liet ik horen op zoveel 
mogelijk literaire evenementen. Ik pak-
te alles aan in die tijd. Op die manier 
wilde ik bekend worden met de literaire 
cultuur in Nederland en probeerde ik 
een naam op te bouwen. Ik was ook 
nieuwsgierig of er een plek voor mij 
was binnen deze wereld. Daarom droeg 
ik vaak voor: ik wilde de reactie van 
mensen zien. Snappen ze het, zijn ze 
verveeld, vinden ze het mooi? Je krijgt 
een veel directere reactie dan wanneer 
je je werk bijvoorbeeld per mail ergens 
naartoe stuurt. Natuurlijk kreeg ik ook 
vaak ‘nee’ te horen of geloofden organi-
satoren niet dat ik mijn teksten zelf 
geschreven had, omdat ik pas één of 
twee jaar in Nederland was. Dan wilden 
ze eerst bellen om het te controleren… 
Het hield mij niet tegen, want dit is wat 
ik wilde. Op een gegeven moment 
kwam ik tijdens een van die evenemen-
ten iemand van mijn latere uitgeverij 
tegen. Hij vond het interessant wat ik 
schreef en wilde weten waar ik nog 
meer mee bezig was.’

‘In die periode had ik een idee dat niet 
in een gedicht of een kort verhaal pas-
te. Mijn uiteindelijke redacteur stelde 
voor om dan een roman te schrijven. 
Dat klonk onmogelijk! Ik worstel name-
lijk eerst een tijd met een idee en daar-
na schrijf ik het in één keer op. Zo zit 
een gedicht twee weken in mijn hoofd 
en binnen twee minuten staat het op 
papier. Dit idee had ik al twee jaar in 

mijn hoofd, maar ik kan toch niet in-
eens zestigduizend woorden schrijven? 
Door het vertrouwen van mijn uitgever 
probeerde ik het en stond er met drie 
maanden een eerste versie op papier. 
Het bijzondere was: mijn roman gaat 
over een immigrant die zijn plek in 
Nederland probeert te vinden, maar 
tijdens het schrijven kwam er plotseling 
nog een verhaal naar boven. Over de 
opiumverslaving van mijn vader. Dat 
zat al vijftien jaar in mijn hoofd en daar 
had ik nog nooit met iemand over ge-
sproken. Zelfs niet met mijn partner. 
Het opschrijven daarvan lukte denk ik 
doordat er een afstand zat tussen mij en 
de taal. Nederlandse woorden hebben 
voor mij minder emotie in zich dan 
Perzische, wat een veilig gevoel gaf om 
het te vertellen. Daardoor kon ik dieper 
in mezelf gaan. Dat was goed, want 
vroeger of later moest dat verhaal er 
een keertje uit. Je kunt niet alles in je 
hoofd houden. Ik heb het alsnog met 
tranen geschreven, zoals ik deze hele 
roman diep vanuit mijn hart heb ge-
schreven. Achteraf was ik erg opge-
lucht, het schrijven voelde als therapie. 
Ik heb nu het gevoel dat ik ruimte heb 
voor andere dingen, in mijn leven en 
mijn verhalen.’   

DE DEBUTANT 

Debutanten staan het dichtst bij de grote groep aspirant-schrijvers. Ze hebben net de stap gemaakt en worden gepubliceerd. 
Wat is het verhaal achter hun debuut? Waar hebben ze mee geworsteld? Wat voor tips hebben ze?

Het verhaal van Sholeh Rezazadeh is minstens zo bijzonder als haar originele 
debuutroman De hemel is altijd paars. Vanuit Iran komt ze in 2015 voor de liefde 
naar Nederland en binnen een paar jaar schrijft ze niet alleen een succesvolle 
roman in het Nederlands, maar wint ook direct de publieksprijs van de 
befaamde debuutprijs De Bronzen Uil. Hoe heeft ze dat gedaan?

Door Ricardo Jupijn

De korte verhalen van de Iraans-Ne-
derlandse Sholeh Rezazadeh (1989) 
verschenen eerder in De Gids en in 
2019 won ze de El Hizjra Literatuurprijs 
voor poëzie. Dit jaar verscheen haar 
debuutroman De hemel is altijd paars 
bij uitgeverij Ambo|Anthos, die werd 
bekroond met de publieksprijs van De 
Bronzen Uil.

‘
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De vorm van 
je verhaal

In de cursus ‘Basis creatief schrijven’ 
komen de belangrijkste aspecten van het 
schrijven aan bod. In de achtste les leert 
Kathy Mathys je aan de slag te gaan met de 
structuur van verhalen.
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Opwarming
Welkom bij deze basisopleiding creatief 
schrijven. In de loop van de komende 
maanden zullen we aandacht besteden 
aan de technische kneepjes van het 
vak. Wie geen schrijfervaring heeft, kan 
gewoon meedoen, maar ook voor erva-
ren schrijvers vormen deze lessen een 
fijne opfrisser. We beginnen met twee 
opwarmingsoefeningen:

Stel je voor dat je huisdier (of een huis-
dier van bekenden, of de koe waar je 
altijd langs wandelt) kan praten. Wat 
zou hij of zij vertellen? Schrijf! Als je 
dieren lastig vindt, gebruik dan een 
dierbaar object voor deze oefening.

Voor deze oefening ga je gedurende 10 
minuten freewriten. Je schrijft door 
zonder je pen van het blad te halen. Je 
hoeft geen mooie zinnen te maken. 
Maak je niet druk om leestekens en 
coherentie. Volg gewoon je gedachten. 
Schrijf 10 minuten over iemand met wie 
je ooit een conflict/ruzie had. Schrijf 
alles op wat je je kan herinneren.

De Hollywoodformule
Eigenlijk is het misleidend simpel: bijna 
alle verhalen hebben een opening, een 
midden en een slot. Onderstaand over-
zicht laat zien hoe die onderdelen zich 
tot elkaar verhouden:

        

• In de opening ontdekt de lezer waar 
en wanneer het verhaal speelt, over 
wie het gaat.

• De zogenaamde voorcrisis vindt 
plaats aan het eind van dit openings-
deel. Deze voorcrisis maakt de din-
gen ingewikkelder voor de hoofdper-
soon. Misschien krijgt hij ruzie, ont-
dekt hij dat zijn kind spijbelt of dat 
zijn partner hem bedriegt.

• In het midden probeert de hoofdper-
soon de voorcrisis op te lossen. Te-

vergeefs, hij zakt steeds dieper weg 
in het moeras. De problemen worden 
juist groter en/of talrijker.

• Uiteindelijk belandt het hoofdperso-
nage in de crisis zelf.

• In het slot lezen we over de naweeën 
van de gebeurtenissen op het perso-
nage.

Bijna alle Hollywoodfilms zijn opge-
bouwd volgens dit stramien. Denk aan 
klassiekers als E.T., Die Hard of West 
Side Story.

OEFENING 1
De titel van dit stukje had net zo goed 
de Netflix-formule kunnen heten. Voor 
deze oefening mag je dus ook gebruik-
maken van wat je kent van Netflix. 
Denk aan een film die je onlangs hebt 
gezien en ontleed hem aan de hand van 
het bovenstaande schema.

Beschrijf nu:
• de opening
• de voorcrisis
• het midden (welke onderdelen bevat 

deze component? Schrijf zoveel mo-
gelijk op)

• de crisis
• het slot

Deze structuur geldt ook voor de mees-
te korte en lange verhalen, de meeste 
novellen en romans. In deze les gaan 
jullie een kort verhaal schrijven van 
ongeveer 1000 woorden. Hou hierbij 
rekening met de volgende richtlijnen:
• Om het niet te ingewikkeld te maken, 

schrijven we een verhaal dat chrono-
logisch verteld is en dat zich afspeelt 
binnen een beperkt tijdsbestek, bij-
voorbeeld enkele uren of dagen. Het 
bevat dus geen ingewikkelde tijds-
sprongen en/of flashbacks.

• De opening van je verhaal telt maxi-
maal 200 woorden. Het midden telt 
ongeveer 650 woorden. Het slot telt 
maximaal 150 woorden.  
Dit zijn indicaties. Het kan zijn dat de 
voorcrisis zich wat sneller voordoet 

in jouw verhaal en dat je opening dus 
korter is. Onthoud vooral dat het 
begin maximaal 200 woorden mag 
tellen en het slot niet meer dan 150 
woorden.

• Hou het klein. Maak het niet te inge-
wikkeld. Ga op zoek naar goede 
voorbeelden van korte verhalen in 
bundels van Roald Dahl, A.M. 
Homes, Sanneke van Hassel,  
Annelies Verbeke enzovoort.

OEFENING 2
In deze oefening gaan we op zoek naar 
verhaalstof. Je kan kiezen uit een van 
deze opties:
• Je schrijft een verhaal waarbij je je 

laat inspireren door het conflict uit 
de tweede opwarmingsoefening.

• Je laat je inspireren door deze foto. 
Wie is zij? Wat wil zij? Wat zit haar in 
de weg? (Of gebruik een ander schil-
derij, al dan niet van Edward Hopper, 
die Morning Sun schilderde.)

• Je mag ook een idee uitwerken dat je al 
hebt liggen en dat geschikt is voor een 
verhaal van ongeveer 1000 woorden.

Ga nu freewriten over een van de bo-
venstaande opties. Voor elk van onder-
staande vragen trek je 5 minuten uit. 
Besef dat in deze fase niets te gek is. 

opening

voorcrisis crisis

midden slot
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Zet je innerlijke criticus aan de kant. 
Laat het stromen!

• Wat wil je personage? Als er meerde-
re personages zijn: wat willen deze 
personages (5 minuten voor elk per-
sonage)?

• Wat staat er op het spel?
• Welke gebeurtenis zorgt ervoor dat 

het verhaal echt begint?

De opening
Lees onderstaande openingszinnen uit 
korte verhalen:
1. ‘Aanvankelijk wist Andy Vrijmoedt 

niet wie de man was.’ (De wezel en 
zijn prooi – Annelies Verbeke)

2. ‘Het was de afschuwelijkste angst-
droom van elke echtgenote.’ (Sexy 
- Jhumpa Lahiri)

3. ‘Het zou zo simpel moeten zijn.’ 
(Voorrang – Lydia Davis)

4. ‘Soms laten mensen iets achterwege 
in hun verhaal.’ (Littekens – Isabelle 
Rossaert)

Wat hebben deze zinnen gemeen?
Ze roepen meteen vragen op: Waarom 
is dat zo? Wat is er aan de hand? Ze 
maken nieuwsgierig en roepen het 
verlangen op om verder te lezen. In 
Creating the Story schrijven Rebecca 
Rule en Susan Wheeler: ‘Begin je ver-
haal op een punt dat je fascineert. Be-
gin met een karakter dat je boeit.’
Romans hebben meestal een langer 
beginstuk (opening) dan korte verha-
len. Sommige korte verhalen beginnen 
zelfs meteen in de voorcrisis. Zo zou 
een kortverhaal kunnen beginnen met 
een zin als: ‘Het begon allemaal toen 
Sara Delange in ons dorp kwam wo-
nen.’ Of met een zin als: ‘Gisteren belde 
Lodewijk. Hij zei: “Het duurt nu niet 
lang meer.”’ Met dat soort zinnen zit je 
meteen in het verhaal, is er meteen 
sprake van conflictstof. Een voorbeeld 
van een verhaal dat meteen begint is 
Wil je alsjeblieft stil zijn, alsjeblieft? 
van Raymond Carver.

Schrijf nu het begin van je verhaal. Dit 
mag niet meer dan 200 woorden tellen. 
Als het voor je verhaal beter past om 
het begin heel kort te maken of om 
meteen te beginnen met de voorcrisis, 
doe dit dan.

De crisis en het midden
Tijdens de voorcrisis doet zich een 
eerste problematische of dramatische 
situatie voor. De voorcrisis bereidt de 
lezer voor op de crisis verderop in het 
verhaal. 

Kijk terug naar je antwoorden voor 
oefening 2 en 3. Vind je daar al de aanzet 
tot de voorcrisis? Gebruik die dan om de 
voorcrisis verder uit te werken. Mis-
schien moet je nog wat dieper graven in 
het leven van je personage voor je ver-
der kunt. Ga in dat geval freewriten over 
het grote verlangen van je personage, 
over wat dit personage bezighoudt en 
wat hem of haar in de weg zit.

OEFENING 5
Mocht je dit nog niet gedaan hebben, 
schrijf dan nu de voorcrisis. Soms is het 
moeilijk om te zeggen waar de opening 
eindigt en de voorcrisis, gevolgd door 
het midden, begint. Dat geeft niet. Voor 

OEFENING 3
De kans dat je meteen weet hoe je je 
verhaal moet starten is klein. Dat 
geeft helemaal niet. Maak eerst de 
volgende oefeningen:
• Ga een scène schrijven waarin je 

personage bezig is met een hande-
ling. Dit kan iets heel simpels zijn. 
Schrijf minstens een volledige A4. 
Herlees nu wat je hebt opgeschre-
ven. Vind je een zin/paragraaf die je 
intrigeert? Is dit misschien het begin 
van je verhaal?

• Schrijf een fragment waarin je per-
sonage praat in de eerste persoon. 
Hij deelt met jou zijn verlangen in 
de ik-vorm. Ook wanneer je verhaal 
geschreven is in de derde persoon 
kan het interessant zijn om je perso-
nage even te laten praten in de ik-
vorm. Eventueel kan je ook een 
brief schrijven aan je personage en 
hem of haar vragen wat er scheelt.

• Sommige schrijvers zijn erg visueel 
ingesteld en zijn gebaat bij een 
moodboard. Verzamel oude tijd-
schriften en kranten. Ga op zoek 
naar plaatjes die je intrigeren en 
maak een collage die voor jou een 
ingang biedt tot het verhaal (of 
maak een digitaal moodboard).
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een verhaal van 1000 woorden zal de 
voorcrisis heel kort beschreven moeten 
worden.

Laten we nu eens kijken naar het mid-
den van verhalen en romans. In het 
verhaal dat jij aan het schrijven bent, is 
het middenstuk relatief kort. De kans 
dat je helemaal verloren loopt, is niet zo 
groot. Het zal eerder een kwestie zijn 
van afbakenen en keuzes maken. 

Bij een roman is dit anders. Het mid-
denstuk is voor veel schrijvers uitda-
gend, zowel op technisch als psycholo-
gisch vlak. Vol enthousiasme is de 
schrijver begonnen aan zijn verhaal om 
midden in het boek vast te lopen. In 
haar essay Failure in the Middle 
schrijft Louise DeSalvo dat het schrijf-
proces makkelijker wordt wanneer we 
ervan uitgaan dat er zich problemen 
aandienen wanneer we bezig zijn met 
het middenstuk. Wanneer we die pro-
blemen verwachten, zullen we minder 
gaan wanhopen.

OEFENING 6
Schrijf nu het middenstuk van je ver-
haal. Houd daarbij rekening met de 
volgende richtlijnen:

• Maak geen grote tijdssprongen. Houd 
het chronologisch. Uiteraard mag je 
personage wel gedachten hebben die 
over het verleden gaan, zolang het 
maar niet gaat om lange flashbacks.

• Zorg ervoor dat het midden niet be-
staat uit losse flodders, maar dat de 
componenten met elkaar verbonden 
zijn. In de meeste korte verhalen 
wordt de situatie erger en erger, 
stapelen de problemen zich op.

De crisis en het slot
Sommige schrijvers verzinnen meteen 
bij het begin van het schrijfproces hoe 
de crisis eruit zal zien. Anderen gaan op 
een meer organische manier te werk en 
laten de crisis ontstaan uit de gebeurte-
nissen die eerder plaatsvonden in het 
verhaal. Je kan beide aanpakken ook 
combineren. Dan verzin je mogelijke 
crisissituaties bij het begin van je 
schrijfproces. Ben je eenmaal aanbe-
land op het moment van de crisis, dan 
kijk je of die scenario’s nog passen bij 
het verhaal. Als het nodig is moet je 
bijsturen. Op die manier combineer je 
plannen met organisch laten ontstaan.

OEFENING 7
Schrijf nu de crisis van je verhaal. Het 
kan zijn dat je verhaal hier stopt, dat 
het heel bruusk eindigt met een klap. 
Het kan ook zijn dat er nog iets meer 
nodig is. In dat geval krijgt je verhaal 
een slot. Zorg ervoor dat het slot niet 
uitleggerig is. Het slot mag niet klinken 
als een conclusie of als een samenvat-
ting. Het slot is ook geen boodschap. 
Onderschat de lezer niet. Schrap wat je 
kan schrappen.

Andere vormen
In deze les heb je een verhaal ge-
schreven volgens de meest gangbare, 
meest klassieke structuur. Mocht je 
je gaan verdiepen in korte verhalen, 
dan zal je ontdekken dat die ook 
andere vormen kunnen hebben. Ga 
die ontdekkingstocht aan. Ook ro-
mans kunnen verschillende vormen 

Kathy Mathys is schrijfster, literair 
journalist en docent creatief schrijven. 
www.kathymathys.nl

hebben. Toch voldoen de meeste aan 
dit klassieke stramien.

Laat je verhaal een tijdje liggen en begin 
aan iets anders. Lees het na een maand 
of twee, drie opnieuw en kijk wat je nog 
kan verbeteren. De volgende vragen 
kunnen je daarbij op weg helpen:
• Zijn de personages boeiend genoeg?
• Heeft het personage een verlangen?
• Zit er voldoende beweging in het 

verhaal?
• Zit er voldoende spanning in het 

verhaal (waarbij we spanning om-
schrijven als ‘het verlangen oproepen 
om verder te lezen’)?

• Zit het verhaal logisch in elkaar?
• Hoe is het slot? Past het bij de rest?
• Leg ik te veel uit?
• Schrijf ik beeldend genoeg en in 

scènes of vat ik te veel samen?
• Hoe klinkt mijn verhaal als ik het 

hardop voorlees? (Test het eventueel 
uit met een luisteraar.)

EINDOEFENING
• Herschrijf nu je verhaal aan de hand 

van bovenstaande vragen.

‘Het begon 
allemaal toen 
Sara Delange 

in ons dorp 
kwam wonen.’ 

Meer lezen over de 
vorm van verhalen:
à Mieke Bouma: Storytelling in 12 

stappen. Op reis met de held.
à Jessica Brody: Save the Cat! Writes a 

Novel.
à Inge Schouten: Van kort verhaal naar 

roman.
à James Scott Bell: Plot & Structure.
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1 Helend schrijven: Schrijf 
jezelf beter
De eerste methode waarin ik mij 
verdiep is die van Nanneke van 

Drunen. Deze methode heet Schrijf 
jezelf beter en je kunt hem online vol-
gen. Het traject bestaat uit vijf cursus-
dagen en elk onderdeel neemt ongeveer 
één uur in beslag. De eerste dag bestaat 
uit een introductie en voorbereiding, de 
andere vier dagen wordt er geschreven. 
Het principe van Schrijf jezelf beter is 
gebaseerd op theorieën van de Ameri-
kaanse hoogleraar en psycholoog Ja-
mes W. Pennebaker. Zijn theorieën gaan 
ervan uit dat taal een krachtig middel is 
om trauma’s te verwerken en de ge-
zondheid te bevorderen. Deze cursus is 
er dan ook op gericht om pijnlijke her-
inneringen te verwerken door erover te 

schrijven. Behalve schrijfoefeningen 
bestaat de methode uit filmpjes, bege-
leide meditaties en vragenlijsten. 

Alles terug in de kast 
Het is spannend om aan een cursus als 
deze te beginnen. In de jaren dat ik 
schrijf, heb ik al veel lessen geleerd. Ik 
houd mij bezig met vertelritme, struc-
tuur, personageontwikkeling en klank. 
Voor deelname aan deze cursus moeten 
al deze trucjes weer terug in de kast. Ik 
moet schrijven, niét om mooie zinnen 
te maken, maar om zo eerlijk mogelijk 
aan de opdrachten te voldoen.  
In haar introductievideo legt Nanneke 
uit wat voor soort situaties geschikt zijn 
om te behandelen in de cursus. Het 
moeten gebeurtenissen zijn waar je nog 
steeds emoties bij voelt, maar die niet 

zo recent of heftig zijn dat je er nog 
middenin staat. Het duurt voor mij niet 
lang om een paar emotionele gebeurte-
nissen te kiezen. Schrijvers hebben 
over het algemeen hele tere zielen en ik 
ben geen uitzondering op dit cliché. 

Herinneringen schrijven 
zonder edit 
De filmpjes en meditaties van de cursus 
helpen mij bij de voorbereiding op het 
schrijfmoment. Dit schrijfmoment gaat 
beter dan verwacht. Ik schrijf over 
verschillende sociale situaties waarin ik 
botste met iemand anders en mij ellen-
dig heb gevoeld. De woorden komen 
snel in mij op en mijn hand kan mijn 
gedachten nauwelijks bijhouden. Als ik 
achteraf de tekst bekijk, zie ik dat mijn 
handschrift steeds onleesbaarder is 

Kun je jezelf gezonder en 
gelukkiger schrijven?

‘Writing is its own reward.’ Dit bekende citaat van schrijver Henry Miller 
kun je op veel manieren interpreteren. We schrijven om te ontdekken, 
te vluchten, te herinneren en te bewonderen. Maar er ligt nog meer in 
deze uitspraak. Schrijven - de fysieke activiteit van pen op papier - kan 
ook een therapeutische bezigheid zijn. Schrijven Magazine vroeg mij om 
drie verschillende methodes van therapeutisch schrijven te proberen. 

En ik moet zeggen: de beloning was groter dan verwacht. 

Door Lotte Petersen

Schrijven als therapie:
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geworden. Een goed teken, denk ik! 
Wel merk ik dat ik af en toe de neiging 
krijg om over te gaan op fictie. Soms 
komen er dingen in mij op die poëtisch 
klinken of de alinea mooi afronden, 
maar niet écht uit mijzelf komen. Ik doe 
mijn best die verleidingen te weerstaan.

Op de tweede dag gaat het authentiek 
blijven beter, maar ben ik wel een stuk 
korter van stof. ‘Het maakte mij boos’, 
lijkt het dichtst dat ik bij de emotie kan 
komen. Ik besluit over een andere situ-
atie te schrijven, eentje verder in het 
verleden. Ik schrijf in directe zin en in 
de tegenwoordige tijd. Ineens komen er 
lang vergeten herinneringen in mij op 
en kan ik mij opnieuw in de situatie 
verplaatsen. Een bijzondere ervaring. 

In de laatste twee dagen van de cursus 

krijg ik de opdracht om de eerder be-
schreven herinneringen vanuit een 
ander perspectief te benaderen. Ik 
schrijf over mijzelf in de derde persoon 
en benadruk tijdens het schrijven nu 
juist de positieve kanten van de afge-
speelde gebeurtenissen. 

Voel ik mij beter?
Het klonk van tevoren best pittig: vijf 
dagen lang stilstaan bij je emotionele 
blokkades. Ik moet zeggen dat de 
zwaarte van de cursusdagen mij erg is 
meegevallen. Het schrijven vergde 
energie, maar eigenlijk voelde het wel 
lekker. Een beetje zoals ik mij voorstel 
dat hardlopers genieten van hun run-
ner’s high. Nu ik terugblik op de schrijf-
dagen en de situaties waar ik over 
schreef, kan ik concluderen dat het 
schrijven effect heeft gehad. Een aantal 

van de situaties die me toen dwars 
zaten, sommige al maandenlang, hou-
den mij nu nauwelijks meer bezig. En 
als ik eraan terugdenk, komen er min-
der negatieve emoties - zoals angst of 
schuldgevoel - bij kijken. 

Het principe van helend 
schrijven
Nanneke van Drunen, die Schrijf jezelf 
beter heeft opgezet, vertelt over de 
achtergrond van haar cursus. Deze is 
ooit tot stand gekomen, omdat zij - een 
ervaren tekstschrijver - zelf ontdekte 
hoe therapeutisch schrijven kon zijn. 
‘Zo’n vier jaar geleden kwam ik middels 
een artikel voor het eerst in aanraking 
met het principe van ‘expressief schrij-
ven’ volgens James W. Pennebaker,’ 
vertelt Nanneke. ‘Ik vond dit meteen 
heel interessant: het idee dat schrijven 
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wanneer je dit met pen en papier doet, 
word je gedwongen je gedachten te 
vertragen. Je zakt daarmee van je 
bewuste in je onderbewuste en bent 
daarom beter in staat om rede en 
gevoel aan elkaar te koppelen. De 
affirmaties en meditaties zijn erop 
gericht om hierbij te ondersteunen.’ 
Daarnaast blijkt iets anders in de cur-
sus vaak erg behulpzaam. ‘Het werkt 
vaak verrassend goed om de situatie 
vanuit een ander perspectief op te 
schrijven. Dit heb ik zelf ook onder-
vonden. Ik ben vroeger gepest en heb 
mijzelf ooit al schrijvend in de schoe-
nen van één van mijn pestkoppen 
verplaatst. Ineens realiseerde ik mij 
dat mijn pester zich waarschijnlijk 
ook afgewezen en gekwetst voelde. 
Een eyeopener.’ 

Schrijvers hebben over het 
algemeen hele tere zielen en 

ik ben geen uitzondering op dit 
cliché. 

2 Schrijven over het hier 
en nu: Schrijf je vrij
Waar Schrijf jezelf beter erop 
gericht is om oude trauma’s te 

verwerken en los te laten, is de cursus 
Schrijf je vrij juist bedoeld om je 
schrijfspieren los te schudden en open 
te staan voor het hier en nu. Deze 
cursus, geleid door Geertje Couwen-
bergh en Jasmijn Koelink, bestaat uit 
schrijfsessies, bewegings- en ademha-
lingsoefeningen en meditaties. Ik vind 
het weer spannend om te gaan medi-
teren - niet één van mijn talenten - 
maar ik ben wel heel benieuwd hoe ik 
deze cursus ga ervaren. De workshop 
bestaat uit zeven sequenties, die even-
tueel los te bekijken zijn. Wel wordt 
aangeraden om de cursus van in totaal 
anderhalf uur, de eerste keer in zijn 
geheel te volgen.  

Ademhalen, mediteren en 
schrijven 
Wat mij ten eerste opvalt aan deze 
workshop - iets wat mij overigens ook 
opviel aan de cursus van Nanneke - is 
de prettige intieme setting. Door het 
fijne decor en de persoonlijke verhalen 
van de cursusleiders, wordt al snel een 
vertrouwde omgeving gecreëerd. Om-
dat er in deze cursus twee cursuslei-
ders zijn, is er telkens eentje die vertelt 
en een ander die de oefeningen mee-
doet. Dit zorgt voor een natuurlijke 
dynamiek.

Er zijn een aantal sequenties die er 
voor mij uitspringen. Ik blijk de adem-
halingsoefeningen - waar ik vooraf 
geen helder beeld bij had - erg prettig 
te vinden. Het ritmisch in- en uitade-
men maakt blijkbaar toch best wat los 
en neemt spanningen weg. Ook de 
oefening waarin schrijven met medita-
tie wordt gecombineerd, vind ik erg 
boeiend. Ik moet mijn ogen sluiten en 
mijn gedachten laten stromen. Wan-
neer Geertje een seintje geeft, moet ik 
opschrijven waar ik op dát moment 
aan denk. Opvallend vaak denk ik aan 

een positief effect kan hebben op je 
welzijn. Toch deed ik er niets mee, 
totdat twee jaar later mijn schoonzus 
plotseling ernstig ziek werd. Ik kon 
beter omgaan met mijn machteloze 
gevoel en verdriet door het op papier te 
zetten. Ook begon ik mij meer in te 
lezen over het helende effect van schrij-
ven. Ik las bijvoorbeeld dat met onder-
zoek is aangetoond dat de wonden van 
mensen die na een operatie over hun 
ervaringen schrijven, sneller genezen 
dan die van degenen die dit niet doen.’

Waarom heeft schrijven dit 
effect?
Waarom heeft het schrijven over je 
gevoelens en ervaringen een positief 
effect op je welzijn? Nanneke legt het 
uit: ‘Wanneer je iets opschrijft, zeker 
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fictieve werelden en personages. En 
soms denk ik eventjes aan het geluid 
dat de vaatwasser maakt.  

Goedkeuring en waardering 
In het laatste deel van de cursus wordt 
dieper ingegaan op de gevoelswereld. 
We doen een oefening die afkomstig is 
uit The Work van auteur Byron Katie. Ik 
krijg de opdracht om na te denken over 
momenten waarop ik iets deed om 
iemands goedkeuring of waardering te 
winnen. Daarna wordt mij gevraagd om 
stil te staan bij een moment waar ik 
juist niet bezig was met het oordeel van 
iemand anders. Welke gevoelens roept 
dit moment op? Dat zijn natuurlijk 
gevoelens van onbevangenheid, rust en 
vrijheid. De cursus laat mij hierop fo-
cussen. We sluiten af met een ontspan-
ningsoefening.

Wat deed de cursus met mij?
Ondanks dat de cursus van Geertje en 
Jasmijn relatief kort is, voelde het 
écht even als een break uit mijn dage-
lijks leven. De cursus beloofde inspi-
ratie en ademruimte. Op het moment 
dat ik deelnam, was ik juist wat aan 
het worstelen met de voortzetting van 
mijn tweede roman. Ik was dan ook 
benieuwd of mijn creativiteit een 
boost zou krijgen door deze 
workshop. Nu ik erop terugkijk, denk 
ik dat de oefeningen zeker hebben 
geholpen. Doordat de cursus mij 
dwong om op te schrijven wat ik 
dacht, zonder focus en zonder filter, 
begon ik mij weer wat losser te voe-
len. Deze oefening was mij niet volle-
dig onbekend, maar het was leerzaam 
om het eens onder begeleiding te 
doen. De aandacht voor gevoelens van 
vrijheid en onbevangenheid tegen het 
einde van de cursus, creëerde een 
fijne boost. Ik kan mij voorstellen dat 
mensen deze oefeningen onthouden 
en zo nu en dan willen inzetten. Nieu-
we tools voor in de spreekwoordelijke 
gereedschapskist! 

De principes achter deze 
workshop
Geertje Couwenbergh is zeker geen 
onbekende in de wereld van schrijfcoa-
ching. Zij bedacht en leidde al vele 
cursussen en workshops, in allerlei 
vormen en maten. Ook geeft zij per-
soonlijke schrijfbegeleiding, is ze co-
lumnist en auteur. In veel van haar 
workshops combineert ze schrijven 
met andere disciplines zoals yoga, 
ademhalingsoefeningen of zelfs een 
stilteretraite. Geertje: ‘Als schrijver ben 
je geen lopend hoofd, maar een ade-
mend, bloedend, levend wezen. Schrij-
ven gaat beter en voelt prettiger, wan-
neer je zo aanwezig mogelijk bent. 
Adem, meditatie, maar eigenlijk elke 
vorm van beweging helpt daarbij. Door 
gedachten vervolgens op papier te 
zetten, maak je deze zichtbaar en cre-

eer je letterlijk afstand tot wat je denkt. 
Je kunt er dan een relatie mee aangaan. 
In mijn ervaring vormen je gedachten 
de basis van hoe je het leven ervaart. 
Wat is belangrijker dan dat?’ 

3 Do it yourself: Het  
6 minuten dagboek
De laatste in deze reeks van 
helend-schrijvenmethodes, is 

die van Het 6 minuten dagboek. Ik 
ontdek deze methode in de boekhan-
del, waar ik parttime werk. Het geheim-
zinnige boekje gaat regelmatig bij ons 
over de toonbank, zowel als cadeau als 
voor eigen gebruik. Het principe van 
het dagboek is vrij eenvoudig. Je houdt 
elke dag een kort logboek bij. Drie 
minuten in de ochtend en drie minuten 
in de avond. Je beantwoordt daarmee 
een aantal vragen die je helpen reflecte-

Doordat de cursus mij dwong 
om op te schrijven wat ik 

dacht, zonder focus en zonder 
filter, begon ik mij weer wat 

losser te voelen.

>
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ren op de dag en op jezelf. Naast deze 
dagelijkse routines, bevat het boek ook 
week- en maandvragen die je kunt 
beantwoorden.

Schrijven met sturing 
Wanneer ik aan het schrijven ben aan 
mijn roman of aan redactionele artike-
len, ben ik gek op planningen maken en 
routines bouwen. Grote klussen breek 
ik graag op in kleine stukjes. Ik zou 
denken dat dit dagboek dus voor mij is 
gemaakt. Toch merk ik op dat de gestel-
de vragen nogal geforceerd aanvoelen. 
Het schrijven zelf staat mij niet tegen, 
het is vooral de richting waar het dag-
boek op aanstuurt. Ik voel er nog geen 
klik mee. Het dagboek is sterk gericht 
op het aannemen van een positieve 
houding. In de ochtend beantwoord je 
bijvoorbeeld vragen als: ‘Waar ben ik 
dankbaar voor?’ En: ‘Hoe ga ik van 
vandaag een geweldige dag maken?’ ’s 
Avonds vul je in wat je goede daad was 
die dag en hoe je jezelf kunt verbeteren. 
Ik merk dat het voor mij nogal dwang-
matig voelt om deze vragen te beant-
woorden. Het voelt toch een beetje als 
een test waarin ik het goed of fout kan 
doen. Dit is geen normaal dagboek, het 
is schrijven met (flinke) bijsturing. 

Ons oerinstinct versus onze 
zoektocht naar geluk 
Het 6 minuten dagboek werd gecre-
eerd door de Duitse jongeman Dominik 
Spenst. In het boek begint hij met zijn 
persoonlijke verhaal. Spenst kreeg 
enkele jaren geleden een zwaar mo-
torongeluk in Cambodja. Het werd hem 
bijna fataal. Juist op dit dieptepunt in 
zijn leven ontdekte Spenst - naar eigen 
zeggen - het belang van een positieve 
levenshouding.  

Het 6 minuten dagboek biedt verschil-
lende theorieën en handvatten, die 
uitgebreid worden onderbouwd en 
uitgelegd. Een belangrijk uitgangspunt 
is dat je je hersenen kunt trainen om 
meer geluk te ervaren. Onze hersenen 

zijn, stelt het boek, biologisch gepro-
grammeerd om gevaar en negatieve 
zaken goed op te slaan. Zo konden wij 
als oermensen overleven. Het gevolg 
hiervan is dat we positieve gebeurtenis-
sen minder goed onthouden. Dit resul-
teert erin dat we, zelfs wanneer we veel 
positieve dingen in het leven hebben, 
ons moeilijk écht gelukkig kunnen 
voelen. Door consequent en langdurig 
op geluksmomenten te focussen, zou je 
je hersens moeten kunnen trainen om 
gelukkiger te zijn. 

Dan maar niet zo positief
Ik heb het dagboek een tijdlang uitge-
probeerd, maar ik ben tot de conclusie 
gekomen dat deze methode mij niet 
goed ligt. Ik kan mij voorstellen dat het 
dagboek, wanneer je het langdurig en 
trouw bijhoudt, wellicht kan bijdragen 
aan een positievere levenshouding. 
Echter, ik merk dat ik weinig voldoe-
ning haal uit het invullen van de vragen. 
Ze laten mij juist verder van mijn gevoel 
af staan. Misschien komt dat doordat ik 
van mijzelf al lichtelijk de neiging heb 
om vervelende gevoelens te willen 

onderdrukken, soms met nadelige ge-
volgen. Ik denk dat ik het tijdens het 
schrijven meer nodig heb om juist die-
pere lagen te ontdekken en onderzoe-
ken, in plaats van telkens aan de posi-
tieve oppervlakte te moeten blijven.  
Wat zijn de lessen?
Als ik terugkijk op mijn ervaringen met 
deze verschillende methodes, kan ik 
concluderen dat schrijven inderdaad 
een krachtig middel is. Natuurlijk wist 
ik al dat schrijven troost en afleiding 
kan bieden, maar het idee van schrijven 
als therapie was nieuw voor mij. Schrij-
ven kan je helpen oude trauma’s te 
verwerken, positieve gevoelens op te 
roepen en jezelf meer open te stellen 
voor het hier en nu. Wel kan ik conclu-
deren dat verschillende methodes ver-
schillende krachten hebben en er geen 
universele methode is die iedereen zal 
aanspreken. Ik wil bijvoorbeeld het 
liefst al plezier en passie voelen bij het 
schrijven zelf en niet alleen bij het be-
oogde resultaat, zoals getrainde herse-
nen. De activiteit van het schrijven is 
namelijk al een beloning op zich. Henry 
Miller zei het niet voor niets. 
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PLATFORM VOOR SCHRIJFTALENT ALICE VERSCHIJNT ZES KEER PER JAAR

EEN KATERN VAN magazine

12_KADERKOP_ROOD
07_Broodtekst

In deze editie van Alice publiceren we verhalen 
die zijn ingestuurd via schrijvenonline.org/alice. 
Dat is de plek waar je moet zijn als je kans wil 
maken om je verhaal gepubliceerd te krijgen. Let 
wel op de voorwaarden. We krijgen regelmatig 
verhalen die veel te lang zijn. Dat is jammer, 
want daar hebben we geen ruimte voor. Dus wil 
je kans maken op publicatie: hou het kort. Veel 
van de ingestuurde verhalen reflecteren op een 
of andere manier op de tijd waarin we leven. Dat 
vinden wij van de redactie interessant. De verha-
len als spiegel van de tijd. Maar het belangrijkste 
selectiecriterium blijft toch: is het verhaal of 
gedicht bijzonder. Dus: schrijf dat geweldige 
verhaal en stuur het in.

Spiegel van de tijd
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Daar ligt ze dan, op haar rug, stil, handen gevouwen op haar platte buik. Haar 
buik die bij leven een bolling had, zacht en warm. 
Nu is haar lichaam koud, ik kan het van een afstandje al waarnemen, als ze nog 
kon ademen zou ze wolkjes blazen.  
Ik wil met haar kroelen, aan haar kruin ruiken als het weer tijd wordt haar haren 
te wassen; een restant shampoogeur maar overheersend haar eigen geurtje dat ik 
niet kan omschrijven in woorden, uniek, dat wel. 
‘Heb ik een eigen geurtje?’ vroeg ze altijd verbaasd. Ze heeft me nooit geloofd.  
Mijn armen willen een voorwaartse beweging maken naar haar lichaam, ik stap 
dichterbij, voorzichtig alsof ik een heiligdom betreed. 
‘Raak haar maar aan pa, dat is oké,’ zegt mijn volwassen dochter tegen me. Ik 
kijk hoe zij haar moeder over haar wang aait met haar ranke vingers.  
Ik wil haar voorbeeld volgen maar wil de tederheid van haar aanraking niet ver-
storen met mijn lompe vingers. 

ROUW VERLANGEN

GA JIJ DE UITDAGING AAN? STUUR JE ALLERBESTE VERHAAL
OF GEDICHT(EN) IN VIA WWW.SCHRIJVENONLINE.ORG/ALICE
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Echte mannenhanden, vond ze; vierkant, 
stevig, eeltig met korte nagels. 
Mijn handen die haar billen omvatten, erin 
kneedden, ze uit elkaar trokken en weer bij 
elkaar duwden als een accordeon. Haar op-
winding werd groter. 
Vanuit mijn hals begin ik te gloeien; haar op en 
neer deinende borsten voor mijn gezicht, haar 
tepels stijf terwijl ik ze in mijn mond nam. 
Ik durf mijn dochter niet aan te kijken en 
schraap mijn keel.

Ondanks de kou voelt de huid van haar wang 
verrassend soepel...

Hoe ben ik hier terechtgekomen? Ik sta voor 
het open graf met haar kist erboven balance-
rend, gereed om naar beneden te zakken. 
Mijn dochter heeft haar arm door de mijne 
geslagen, wat mij steun en troost zou moeten 
bieden, maar ik voel het niet. 
Ik ben lethargisch, een zwarte leegte in mijn 
lijf. Alsof het herfst is in mijn hersenen; een 
dikke laag dorre bladeren bedekken alles. 
Vannacht was mijn laatste nacht met haar 
lichaam in ons huis. De paar nachten ervoor 
elke keer bij haar kijken, hazenslaapjes tussen-
door, ik ben moe. 
Deze nacht mocht ik niet slapen van mezelf 
maar moest ik, elke seconde wegtikkend, bij 
haar waken; haar aaien, haar kussen op haar 
wang en voorhoofd, mijn hand op haar kleine 
handen. Zachtjes tegen haar praten, herinne-
ringen ophalen... mijn gedachten gingen weer 
naar onze intimiteit. Het lijkt de laatste dagen 
wel dwangmatig. Er begon wat in mijn kruis te 
broeien en mijn vingers volgden de glooiing 
van haar boezem onder de stof van haar jurk. 
Ik voel de neiging mijn arm uit die van mijn 
dochter te trekken.  

Ons huis is gevuld met familie en vrienden, 
maar geluid verstomt voor mij naar de achter-
grond. Alles wordt mij uit handen genomen, ik 
doe niets, ik zit op onze bank. Ineens wordt de 
zitting naast mij ingedrukt en ik herken de 
beste vriendin van mijn vrouw.  
Ze kijkt me met mededogen aan en voor ik het 
weet omhelst ze me. Ik beantwoord haar ge-
baar niet maar laat haar wel begaan. Ze houdt 
me lang vast en ineens is daar een vibratie in 
mijn lijf. Er wordt iets aangewakkerd door deze 
levende en volslanke vrouw. 
Ze ruikt subtiel naar bloemetjes, haar zevenen-
dertig graden lichaamswarmte lijkt mij te ont-
dooien. Hou me vast, stevig, ferm, druk me 
fijn, verstik mij met je lijf, je rondingen en 
plooien. Verzwelg mij. Dan… laat ze me los en 
ik moet moeite doen om me te concentreren 
op haar gezicht en mijn blik niet naar beneden 
te laten afdwalen. Haar decolleté is diep, ik wil 
mijn gezicht ertussen duwen, ik wil me aan 
haar laven. Een fixatie op borsten, waarom nu? 
Misschien zou je er om kunnen lachen maar 
vergeef me als je vindt dat ik nu al vreemdga, 
mijn liefste! 
Het maalt in mijn hoofd; seks en dood, dood 
en seks. Iets voelen is beter dan niets voelen. 
Seks leeft, mijn God, wat heb ik daar een be-
hoefte aan in deze nabijheid van de dood.

Eindelijk ben ik alleen, zelfs mijn dochter heb 
ik weggestuurd. Ik wil met jou zijn.  
Ik kleed me uit en laat me naakt, op mijn buik, 
aan jouw kant van het bed vallen. Ik zink in je 
matras. Ik verbeeld me dat je onder me ligt en 
ik begin zachtjes te stoten. Ik kijk je aan en als 
mijn lippen de stof van je kussen raken kus ik 
jou…

KATJA VAN MEURS (39 JAAR) IS PSYCHOSOCIAAL THERAPEUT.  ZE ORIËNTEERT ZICH OP HET OPZETTEN 
VAN EEN EIGEN PRAKTIJK EN WERKT BIJ DE LUISTERLIJN. DIT JAAR IS ZE LEZER-JURYLID GEWEEST BIJ 
DE HEBBAN THRILLER PRIJS 2021. ZE DOET OOK GEREGELD ZELF MEE MET SCHRIJFWEDSTRIJDEN DIE 
ZE ONTDEKT BIJ SCHRIJVEN ONLINE & HEBBAN.
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GINO DEKEYZER (1967) BEHAALDE IN 2016 DE TWEEDE PRIJS BIJ DE 
ASPE AWARD. VANAF DAT MOMENT PUBLICEERDEN VERSCHILLENDE 
UITGEVERIJEN ZIJN KORTE VERHALEN. OOK MET ZIJN POËZIE WON HIJ 
DIVERSE PRIJZEN, WAARONDER DE JOTIE T’HOOFT POËZIEPRIJS, DE 
GORCUMSE LITERATUURPRIJS EN POEMTATA.

DAVID ALBERTI IS 19 JAAR EN HEEFT AUTISME. ZIJN ERVARING MET OVERPRIKKELING HEEFT HIJ VERWERKT IN DIT GEDICHT. HET 
GEDICHT HEET DONDERDAG, OMDAT OP DONDERDAGEN ALLES ALTIJD MISGAAT. ALS DONDERDAG NIET ZOU BESTAAN ZOUDEN 
DE DINGEN HEM MISSCHIEN WEL LUKKEN.

DE ESSENTIE
ik herinner me plaatsen waar ik
nooit ben geweest. het restaurant
aan de rand van Rome waar ik
Noorse zalm heb genoten. Roomse
vrouwen staarden me hemels aan
maar let op, vergis je niet in mij

ik blijf mijn meisje uit Koksijde nabij
nog danst ze door mijn dronken hoofd
doldwaas draaiend als donkerrode wijn
bij een sprakeloze zee klikten onze blikken
in elkaar als laatste stukjes van een puzzel
die onoplosbaar leek, met al dat blauw

we keken toe hoe traag het zand
opschoof. onze handen naar elkaar
‘t maakte me blind en doof en stil
tussen hoop en vrees ligt een oceaan
van groot gemis. wie nooit verdampt
komt niet verder dan wat tastbaar is

Imploderen is het tegenovergestelde van exploderen,
Dit eerste doe ik wel vaker:
Met mijn handen plat op mijn oren plet ik mijn hoofd 
Wanneer iets scherps schraapt, een geluid wat ik niet wil horen
Misschien als ik hard genoeg druk dat ik dan een knopje kan vinden 
en als een paraplu
Me in mezelf opvouw, mijn kin op mijn knieën 

DONDERDAG
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SHABNAM BAQHIRI, IS 24 JAAR EN STUDENTE VAN DE OPLEIDING WRITING FOR PERFORMANCE AAN 
DE HKU. ZE SCHRIJFT TONEEL, PROZA EN POËZIE. EERDER WERK VAN HAAR IS GEPUBLICEERD IN ONDER 
ANDERE MEANDER MAGAZINE EN DE OPTIMIST. IN JANUARI 2022 ZAL HAAR EERSTE DICHTBUNDEL, 
KAPOT MET EEN VLEUGJE ZACHTE HANDEN, UITKOMEN BIJ UITGEVERIJ OEVERS.

de kogels van op zijn, maar de handen die ze vasthouden 
zijn nog altijd bereid haar te doden als het moet. Van wie 
moet het? Baarden staan in de weg. Ik wilde haar alleen 
zien huilen, huilen voor het lot dat 42 jaar oorlog heet. 
Voor het lot dat een doorzeefde huid heeft moeten door-
staan. Is er hoop? Hoop voor het feit dat mijn landgeno-
ten ooit iemand zullen worden? Tussen de bergen opge-
groeide mensen van zand. Geef ze wat water. Laat ze 
modder worden. Ze zijn alleen vies. Stofdeeltjes hebben 
op hun huid een thuis gevonden maar zij vonden alleen 
lijken waar niemand neergeknield bij huilt. 

Waarom zou je willen leven in een land waar mannen 
stenigen? Vrouwen wilden leven zonder blauw, dus zou-
den wij dat regelen. Wat is hun leven waard als anderen 
ervoor zijn gestorven? Ik zeg sorry voor twintig jaar wes-
terse inmenging. Ik zeg sorry voor vermoorde militairen. 
Er kleeft bloed aan dit land. Ik zeg sorry voor meisjes die 
naar school willen. Ze vragen te veel. Ik stop met luisteren. 
Ze heeft niet gehuild dus moet ik doen alsof er hoop is. 

Er is geen hoop. Bombardeer dit land, voordat het zich-
zelf vernietigt. 

‘Er zijn hier geen tranen meer om modder mee te maken.’ 

Het verleden is een slecht voorbeeld voor dege-
nen die denken te kunnen veranderen. Verande-
ring is niet gratis. Ik heb gezien hoe ze dachten 
anderen de baas te kunnen zijn. Haatgevoelens 
verbinden. Verbinden alleen hen die ervoor 
openstaan. Ik sta ervoor open en hoef niet te 
doen alsof ik ze wil vergeven. Ze komen terug als 
parasieten die je van binnenuit kapot willen 
maken. Ze maken je kapot.

Heb je weleens gehoord van. Nee, je hebt niks 
gehoord. Je volgt het nieuws, maar luistert niet 
naar wat er gezegd wordt door de angstige ver-
slaggeefster. Ik had haar graag zien huilen. Of 
ben ik nu onaardig? Ja, doe maar alsof jouw me-
ning ertoe doet. Ze staat tussen de geweren waar 

STOFDEELTJES 
OP EEN HUID
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RENZE BORKENT (1979) IS PLANOLOOG. IN ZIJN VRIJE TIJD IS HIJ 
VOGELAAR EN SCHRIJVER VAN KORTE VERHALEN DIE VAAK OVER DE 
NATUUR GAAN. TWEE KEER PUBLICEERDE HIJ EEN KORT VERHAAL IN DE 
KERSTVERHALENBUNDELS VAN UITGEVERIJ KOKBOEKENCENTRUM. ZIJN 
VERHALEN ZIJN TE LEZEN OP WWW.RENZEBORKENTBLOG.WORDPRESS.COM.

MARIJE BURGER (26) IS MASTERSTUDENT 
SCHRIJVEN AAN DE VU EN WERKT ALS 
TEKSTSCHRIJVER EN FREELANCE REDACTEUR. ZE 
SCHRIJFT GEDICHTEN ZOWEL HOBBYMATIG ALS 
IN OPDRACHT.

ALICE IS EEN PLATFORM VOOR SCHRIJFTALENT. VOOR ELKE EDITIE KUN 
JE EEN VERHAAL INSTUREN VIA WWW.SCHRIJVENONLINE.ORG/ALICE. 
UIT HET AANBOD SELECTEREN WE DE MEEST ORIGINELE VERHALEN. 

Ik zie mijzelf staan: boven mij de grijze lucht en voor mij het grijze 
meer. De stad in mijn rug, links de eindeloze dijk, rechts van mij 
een steiger met een bootje. Het ligt er voor mij, moet ik opeens 
denken, ik twijfel geen moment en loop ernaartoe. Het is een oud 
bootje, hoe oud vind ik moeilijk te zeggen, maar wel jong genoeg 
om nog te kunnen functioneren. Ik weet niets van bootjes, maar 
een paar tellen later vaar ik over het meer alsof ik nooit iets anders 
heb gedaan. Het moet een ervaren bootje zijn. Diep inademend 
geef ik me over aan de boot die vaart op het meer. De boot ruikt 
naar troebel water, roest en olie. Levenslange gebruikersgeuren. Ik 
vaar naar de horizon die nog net te onderscheiden is, en als ik er 
aankom gooi ik het anker uit en leg ik de motor het zwijgen op. De 
stilte die volgt is nadrukkelijk en bevrijdend. Het soort stilte dat 
pas merkbaar is nadat geluid een tijdlang bijna onmerkbaar je kop 
vulde en dan opeens weg is. De stilte na de wasemkap, de hoge-
drukreiniger, de stationair draaiende auto. 
Ik sta op het dek en kijk om me heen. Ik voel een tijdloosheid, het 
is een nieuw gevoel. Ik voel de windstilte van de zomer, de mist-
flarden van de herfst, de kou van de winter en ja, ik voel de belofte 
van de lente. Het is hier adembenemend stil en het is alsof het er 
speciaal voor mij is. Ik schrik op van een fluistering. Pssst, het 
mooiste komt nog. Ik hoef niet om me heen te kijken, de fluiste-
ring is om me heen. Als ik terugvaar raakt de boot het water nau-
welijks: ik vlieg bijna.

BOOTJE

EB EN VLOED
 
Inzending 
Het strand is grijs 
de zon is laf 
Ze vroeg het water me te troosten 
toen ik haar  
mijn zorgen gaf  
De nacht ongrijpbaar 
golven plat 
De zee verscheen alleen 
waar de maan 
haar nodig had 



Download mijn gratis ebook Je levensverhaal schrijven in acht stappen

Elk leven is uniek. En tegelijkertijd is elk leven 
universeel. Dat is wat mij zo fascineert aan 
levensverhalen. Ieder mens heeft zijn eigen le-

venspad maar de thema’s die we op dat pad tegenko-
men zijn alomvattend. Vaak gaat het over kwetsbaar-
heid, identiteit, autonomie, verlies, verbondenheid. In 
een goed geschreven levensverhaal komt zowel het 
unieke als universele van jouw levenspad afdoende 
uit de verf. 

Een verhaal dat verteld moet worden
Mensen die bij mij aankloppen voor auteursbegelei-
ding zijn meestal heel gedreven om hun verhaal op 
papier te krijgen. Vaak lopen ze er al jaren mee rond. 
Meestal zijn ze er al meerdere keren aan begonnen 
maar zijn ze ook weer gestopt omdat het hen niet lukt 
om het op te schrijven zoals het hen voor ogen staat. 

En toch komt het verhaal iedere 
keer weer bij hen terug, alsof het 
gewoonweg verteld moet worden.  

De rode draad geeft 
houvast
De reden waarom het schrijven 
vaak niet lukt is omdat het zovéél 
is. Als je iets hebt meegemaakt 

dat naar buiten gebracht wil worden, dan kan de 
hoeveelheid aan ervaringen en emoties je over-
spoelen. De eerste stap is om overzicht te krijgen en 
daarom ga ik als eerste altijd samen met jou op zoek 
naar de rode draad. Wat komt er steeds weer terug in 
jouw leven? Die rode draad biedt houvast tijdens het 
schrijven. 

Ook het schrijfproces zelf is waardevol
Het schrijven en publiceren van je autobiografie is 
waardevol. Voor jezelf en voor anderen. Het is een 
manier om je stem te laten horen, andere mensen 
te helpen en aandacht te vragen voor wat jou over-
komen is. Maar ook het schrijfproces zelf levert je wat 
op. Soms zie je ineens wat jouw levensthema is of kan 
je betekenis geven aan wat jou overkomen is. 

‘Deze cursus is echt een verrijking’

Dat is één van de mooiste aspecten van mijn beroep. 
Wanneer jij ontdekt waar jouw verhaal in wezen over 
gaat. 

Commercieel katern

Praktische informatie
Jouw persoonlijke begeleiding begint met een kennismaking 
waarin jij aangeeft wat jij wilt met je verhaal en ik uitleg hoe 
we dat praktisch kunnen gaan invullen. Op basis daarvan 
beslis je of we aan de slag gaan 
met je boek. 

Artemis – bureau voor 
auteursbegeleiding
Telefoon: 06-43201453
www.bureau-artemis.nl

‘Je gaf me telkens 
een duwtje in de 
goede richting’

www.bureau-artemis.nl/autobiografie



De Online Schrijfschool helpt bij het hele traject: vanaf je 
verhaalidee tot aan het contact met een uitgever. Schrijf 
de beste versie van je verhaal waar een uitgever alleen 
maar JA tegen kan zeggen.

Levensverhaal schrijven of autofictie?
Soms heb je zoveel bijzondere dingen meegemaakt in je leven 
dat anderen zeggen: daar moet je een boek over schrijven.
• Maar hoe begin je?
• Hoe zorg je dat het interessant blijft?
• Hoe blijf je ook een onbekende lezer boeien?

Tijdens de cursus levensverhaal schrijven schrijf je aan je eigen ver-
haal. Je kiest gedurende de lessen of je puur je levensverhaal schrijft 
of dat je voor autofictie gaat, een roman gebaseerd op je leven. 

Waarom een cursus aan de Online 
Schrijfschool?
De lessen zijn te volgen via een online leeromgeving die voor 
iedereen makkelijk toegankelijk is. Je kunt op elk moment star-
ten. De cursus biedt lessen, inspiratieoefeningen én 
schrijfopdrachten die je mag insturen voor feed-
back. Bovendien is de cursus laaggeprijsd.
• Je wordt stap voor stap door het schrijfpro-

ces geleid
• Je schrijft tijdens de cursus aan je eigen  

verhaal
• Je krijgt dus feedback op je eigen verhaal

‘Een waardevolle  cursus! 

Zeker omdat je ook goede en 

uitgebreide feedback krijgt 

op je schrijfopdrachten.’ – 

Josefa

Begeleiding van idee tot publicatie

Online Schrijfschool - Marelle Boersma

Commercieel katern

Kijk voor het volledige cursusaanbod op: www.onlineschrijfschool.nl

Marelle Boersma is zelf auteur van inmiddels 17 
boeken, waaronder thrillers, een autobiografische 
roman en een schrijfboek. Ze is een van de senior 
schrijfdocenten van Nederland.

Praktische informatie
Alle informatie vind je op: 

www.marelleboersma.nl/autobiografisch- 

schrijven/

vragen? info@marelleboersma.nl



Download gratis de eerste 24 pagina’s van het boek Schrijven naar bewustzijn

“Je levensverhaal start bij je conceptie (de punt). 
De weg (de lijn) die daarna volgt, is een creatieve stroom, 
boordevol levenslessen …”

Centraal in het werk van auteur en schrijfcoach Joey 
Brown staat zingeving en bewustwording. Ze staat 
bekend om haar puntlijn-meditatie, een eenvoudige 
vorm van schrijfmeditatie die heelt, inzicht biedt en 
wérkt! In haar boek ‘Schrijven naar bewustzijn, ont-
dek je ware verhaal’ (Altamira, 2019), en ook in haar 
retraites, (online) schrijfdagen en coaching, neemt ze 
je mee naar de kern van je verhaal. 
Joey: “Het is ontzéttend zinvol om je levensverhaal 
te onderzoeken, omdat je precies in die beweging, in 
die reis die een mensenleven lang 
duurt, de zingeving vindt die je zoekt. 
Hoe bewuster je in je leven staat, hoe 
meer je je leven gaat ervaren precies 
zoals jij dat wilt. Je staat eenvoudig-
weg gelukkiger in je schoenen.”

Meermaals per jaar organiseert Joey retraites in België 
en op het Griekse eiland Ikaria, waar ze sinds enkele 
jaren woont. Wat ze in de eerste plaats aanbiedt is 
een veilige kom – holding space - waarbinnen alles mag 
gebeuren. Ze werkt in het moment, met de thema’s 
die zich als vanzelf aandienen. Wat wil er in beweging 
komen? Wat wil er gezien worden? Joey: “Ik daag mijn 
cursisten uit om uit hun comfortzone te komen. Dat 
doe ik hoofdzakelijk met schrijfmeditatie, opstellin-
gen, lichttaal, visualisaties en energetische oefenin-
gen. Ik weet nooit waar ik start, maar samen zetten 
we de punt, we geven ons over aan de lijn en aan het 
eind is het proces rond. Het klopt altijd.”

Je kunt deelnemen aan de retraites om de essentie 
van je boek helder te krijgen, maar je kunt evengoed 
deelnemen louter voor je innerlijke proces. Joey: “Voor 
wie schrijf je? Wat verlangt je ziel écht? Eens je dat 
diep kunt voelen, kan dat leiden tot een beklijvend 
verhaal. Maar het hoeft niet. Je hoeft geen boek te 
schrijven om je leven te kunnen schrijven.”

Commercieel katern

Online schrijfdagen, retraites en individuele coaching
Joey biedt dus, naast de retraites, ook 
online schrijfdagen, 
meerdaagse workshops en individu-
ele coaching voor zowel schrijvers als 
niet-schrijvers. Stel je vraag aan 
info@joeybrown.be of neem een kijkje 
op de website www.joeybrown.be 

Je levensverhaal in de punt en de lijn

“Joey’s begeleiding is enorm krachtig. Ze maakt 
overgave mogelijk. Het gaat diep, naar essentiële 
dingen, het smijt open en heelt.” – Bram Wets

 “Joey heeft me van hard naar hart geleid.  
Dank voor de magische reis van angst naar 

vertrouwen.” – Amina H.
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Myrthe Spiteri, eigenaar van 
Blossom Books
Volgens Myrthe Spiteri is de aandacht 
voor diversiteit in boeken begonnen 
met aandacht voor diversiteit op het 
gebied van seksuele gerichtheid. Ze 
wijst op de hashtag #weneeddiverse-
books, die in de Verenigde Staten via 
sociale media opkwam. ‘Toen ben ik 
me er eigenlijk pas bewust van gewor-
den dat we helemaal niet zoveel diverse 
boeken hebben. Daarvoor was het voor 
mij een soort blinde vlek.’ 

Blossom Books haalde deze hashtag 
naar Nederland. Ze begonnen met di-
versiteit wat betreft seksualiteit en 
breidden daarna uit. Hoe het in hun 
boeken terugkomt? ‘Diversiteit is bre-
der dan kleur of seksualiteit. Het is 
zeker voor jongeren belangrijk om 
personages te vinden waarin ze zich 
kunnen herkennen. Als in boeken al-
leen maar personages voorkomen die 
anders zijn dan jij, ga je al snel twijfelen 
of jij dan ‘vreemd’ bent.’ Maar represen-
tatie in boeken is niet alleen belangrijk 
voor jongeren om zich te identificeren, 
vertelt ze, diversiteit in personages 

stimuleert ook ruimdenkendheid. ‘Ze-
ker als je jong bent en nog niet zo vast-
zit in je manier van denken, is het goed 
om kennis te maken met mensen die 
anders zijn dan jij. Hoe meer jongeren 
met allerlei verschillende mensen in 
aanraking komen, hoe minder snel ze 
vooroordelen zullen ontwikkelen.’

Er komt volgens Spiteri steeds meer 
aandacht voor diversiteit in Nederland-
se boeken en we zijn dan ook zeker 
goed op weg. Toch is er altijd ruimte 
voor verbetering. ‘Het kan nog norma-
ler zijn. Veel verhalen gaan over de 
issues die een bepaalde identiteit met 
zich mee kan brengen. Die verhalen zijn 
heel belangrijk, maar het is ook belang-
rijk dat verhalen van diverse persona-

ges niet altijd over problemen gaan. Ze 
horen ook deel te zijn van een verhaal 
zonder dat het verhaal over hun identi-
teit gaat.’ 

Valentijn Ringelberg, auteur 
bij Hamleybooks en oprichter 
van Facebookgroep De Queer 
Boekenkast
Met de behoefte aan normalisering is 
ook Valentijn Ringelberg het eens. Te-
rugkijkend op wat hij vroeger las, 
merkt hij op dat er weinig ruimte was 
voor representatie in jeugdboeken. ‘Je 
had als tiener geluk als er een serie of 
boek met een queer hoofdpersoon op je 
pad kwam. Al werd het onderwerp 
vooral vanuit de negatieve kant bena-
derd. Vaak gaan boeken over hoe zwaar 
een coming-out is, over jongeren die 
worden gediscrimineerd of in een diepe 
depressie raken nadat ze het huis zijn 
uitgetrapt.’ Voor met name jonge lezers 
is het van belang om ook te zien dat 
‘anders zijn’ niet betekent dat je onge-
lukkig bent met je ‘anders zijn’.

Ringelberg probeert diversiteit dan ook 
te normaliseren in zijn eigen werk. In 
zijn debuut Voorbij het Wederwoud is 
de zus van het hoofdpersonage samen 
met een vrouw. Hier wordt geen nadruk 
op gelegd. Er is nooit sprake van een 
coming-out of het feit dat dit ‘anders’ 
zou zijn. ‘Dat is iets wat ik natuurlijk 
het liefst in de echte wereld ook zo zou 
zien, maar dat is voor nu nog een idyl-
lisch toekomstbeeld.’ Het normaliseren 
van diversiteit in boeken zou kunnen 
bijdragen aan normalisering in de sa-
menleving.

Veel diverse literatuur in Nederland 
komt uit de Verenigde Staten, wat 
problematisch kan zijn, meent Ringel-
berg. ‘Eigenlijk is er wat dat betreft een 
kleine mismatch met de maatschappij 

Een hoofdpersoon met een migratieachtergrond, 
een biseksuele antiheld of een personage met een 

hulphond. Als je naar de diversiteit in de samenleving 
kijkt, zou je die ook in de literatuur verwachten. 
Toch is representatie van die diversiteit nog niet 
vanzelfsprekend. Schrijven Magazine vroeg twee 
auteurs en een uitgeefster naar het belang van 

representatie in boeken.

Door Nanouk Kromhout van der Meer

Het belang van 
representatie

‘Het was voor 
mij een soort 
blinde vlek.’
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die wij hier in Nederland en België 
hebben. Hierdoor krijgen jonge lezers 
wellicht een heel ander beeld van hoe 
het is om een LHBTIQ+-persoon in hun 
eigen omgeving te zijn. Daarom is het 
zo van belang dat er ook genoeg verha-
len zijn die de werkelijkheid van hier 
weerspiegelen, niet alleen die uit de 
VS.’ Genoeg Nederlandse inbreng in de 
wereld van diverse boeken is er dus 
nog niet. Volgens Ringelberg zijn Ne-
derlandse schrijvers erg voorzichtig, 
omdat ze bang zijn om het fout te doen. 
Daarom is het belangrijk om goed 
onderzoek te doen en op een inclusie-
ve en sensitieve manier na te denken 
over de minderheidsgroep die je wil 
representeren. ‘Als schrijver wil je toch 
juist dat iedere lezer zich in jouw werk 
kan verplaatsen?’

Miriam Bruijstens, auteur bij 
Van Goor/Best of YA
Representatie kan dan ook misgaan, 
vindt Miriam Bruijstens. ‘Het komt 
eraan, maar we zijn nog niet ver ge-
noeg.’ Auteurs lopen soms een lijstje af, 
waardoor er stereotiepe personages 
ontstaan. Als iemands enige eigenschap 
een donkere huidskleur is, merk je dat 
dit personage er alleen omwille van de 
representatie in zit. 
Ook zit er niet voldoende diversiteit ín 
de diversiteit. ‘Boeken over mensen die 
homo zijn, zijn inmiddels ruim verte-
genwoordigd.’ Maar lang niet alle min-
derheidsgroepen worden zo goed gere-
presenteerd. ‘Ik kan bijvoorbeeld niet 
zomaar een Nederlands boek bedenken 
met een aseksueel hoofdpersonage.’

De minder bekende minderheidsgroe-
pen worden nog niet gezien, ook al zijn 
ze er wel. Zelf kreeg ze te horen dat een 
gezin dat ze beschreef misschien niet 
zo geloofwaardig was. Dit gezin be-
stond uit een throuple, drie personen 
die samen een relatie hadden, een 
broer die modeontwerper wilde wor-
den en een meisje dat lesbisch was. 
Voor Miriam was het schokkend om te 
horen dat haar redacteur het niet realis-
tisch vond. ‘Misschien was het zelfs een 
beetje kwetsend. Zulke gezinnen be-
staan gewoon.’

Het probleem is dat mensen gewend 
zijn geraakt aan weinig diversiteit in 
boeken. Hierdoor lijkt het soms te veel, 
ook al is het een realistische represen-
tatie van de samenleving. ‘Als je op 
straat loopt, zie je toch ook mensen 
met verschillende huidskleuren om je 
heen? Je kunt ook niet alles aan ie-
mands gezicht aflezen, maar niet ieder-
een die je ziet is neurotypisch en he-
tero.’ Daarom is diversiteit in boeken 
ook zo belangrijk. Dit is hoe de wereld 
is en dat moeten we ook in fictie niet 
negeren.
Diversiteit gaat dus veel verder dan het 

toevoegen van een homoseksueel per-
sonage in je boek. ‘Politiek correct zijn’ 
is niet de reden waarom diversiteit zo 
belangrijk is. Het laat de lezer kennis-
maken met personen die een andere 
achtergrond hebben, maar ook met 
personages waarbij ze zich kunnen 
inleven. Hierbij zijn alle vormen van 
diversiteit belangrijk; verschillende 
huidskleuren, seksualiteiten, aandoe-
ningen of gewoon personages die ei-
genschappen hebben die zogenaamd 
buiten de norm vallen. Denk bijvoor-
beeld aan een mannelijk personage dat 
ook ‘vrouwelijke’ eigenschappen heeft 
zonder dat dit een probleem is.

Diverse boeken helpen met de normali-
sering van iets wat we eigenlijk al lang 
weten: niemand is hetzelfde. Zoveel 
verschillende mensen als er in de sa-
menleving voorkomen, zoveel verschil-
lende personages horen er in boeken te 
bestaan. Moet er nu ineens iemand met 
een donkere huid en een homoseksueel 
personage overal in voorkomen? Dat is 
niet het geval. Diversiteit is geen trend 
of afvinklijstje waar je aan moet vol-
doen als schrijver, eerder een werke-
lijkheid waarvoor we onze ogen kun-
nen openen. 

Zoveel verschillende mensen als er 
in de samenleving voorkomen, 
zoveel verschillende personages 
horen er in boeken te bestaan. 
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Tekstuur Kidlit

TEKST 

In deze rubriek bespreekt Mireille Geus 
een tekstfragment of kort verhaal voor kinderen.
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Siem is aan het spelen met de auto’s. Hij zet ze allemaal op een rij. De rode bij de 
rode, de blauwe bij de blauwe: alle kleuren bij elkaar. 2
‘Broem, broem,’ doet Siem. 
Hij rijdt met de auto’s over het kleed. Dan kunnen ze niet meer verder.3 Poes Saar 
ligt in de weg. 
‘Ga eens aan de kant!’ zegt Siem. 4
Maar Saar slaapt gewoon verder.

Mama is in de keuken en bakt pannenkoeken. Het ruikt lekker. 5 Siem houdt van 
pannenkoeken. Het is zijn lievelingseten. Mama zet een grote stapel midden op 
tafel. 6
‘Eten!’ roept ze naar boven. 7
Papa heeft boven zijn kantoor. Dat is fijn, want dan is papa altijd thuis.

Er wordt aangebeld.8 Het is een pakket voor papa. Hij heeft een nieuwe computer 
gekocht. 
‘Eerst eten,’ zegt mama streng. 
Papa luistert niet. Hij gaat meteen de doos uitpakken.9
Poes Saar is wakker geworden. De lege doos staat op het kleed. Saar springt - hup 
- in de doos. Gekke poes.

Dan is Siem klaar met eten. Hij wil ook met de doos spelen. Siem past niet in de 
doos. De doos past wel op zijn hoofd. Weg is hij.
‘Waar is Siem nou?’ zegt mama. 
Siem grinnikt zachtjes.
Papa zegt: ’Ik zie alleen een doos met pootjes’.10
Gauw gooit Siem de doos op het kleed.
‘Hier ben ik!’
Een doos met pootjes. Gekke papa.

Een doos met pootjes 1 FEEDBACK

1 Leuke titel!

2 Die laatste vier woorden 
mogen weg.

3 Die zin kun je op verschil-
lende manieren lezen.

4 “Zegt Siem”, kan hier weg.

5 Waar ruikt het naar?

6 Op een bord?

7 Waar is Siem?

8 De bel gaat. Probeer de 
taal simpel te houden.

9 Geen reactie Siem?

10 Hier speel je de grap 
uit, goed. 

AUTEUR

Erica van Stralen (1971) heeft zich bij 

het schrijven van dit verhaal laten inspir-

eren door haar zoon Stijn en kat Saartje. 

Stijn is ondertussen 18 jaar, maar zij en 

haar man hebben hem vanaf slechts acht 

dagen jong elke dag voorgelezen. Van 

Stralen schrijft van jongs af aan. In het 

begin waren het vooral gedichten en 

korte verhalen, maar later schreef ze ook 

stukken voor de schoolkrant en diverse 

clubbladen.



Meedoen?
Blind audition
Zelf een kinder- of jeugdverhaal ge-
schreven, waarover je de deskun-
dige mening van Mireille Geus wilt 
weten? In elk nummer bespreekt zij 
een tekstfragment of kort verhaal 
voor kinderen. Zij weet niet wie 
degene is van wie ze iets leest; deze 
informatie is uitsluitend bij Schrijven 
Magazine bekend. 

Wil jij opgaan voor een ‘blind  
audition’, stuur dan je fragment 
van maximaal 400 woorden en 
een kort  ‘schrijf-cv’  naar  
tekstuur@schrijvenonline.org, 
dan stuurt de redactie je bijdrage 
door naar Mireille (zonder jouw cv). 

Mireille Geus is schrijfdocent 
en -coach, en ook auteur van 
prijswinnende kinder- en jeugd-
boeken. Voor Big (2005) kreeg ze 
een Gouden Griffel en Naar Wolf 
(2007) werd bekroond met de 
Vlag & Wimpel 2008. 

Je manuscript laten beoordelen?
 www.schrijvenonline.org/ 
manuscriptbeoordeling
Cursus Kinderboeken schrijven?
 www.schrijvenonline.org/academie

Je manuscript laten beoordelen?
 www.schrijvenonline.org/ 

manuscriptbeoordeling
Cursus Kinderboeken schrijven?

 www.schrijvenonline.org/academie

‘‘
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HET COMMENTAAR

Wat is het?
Dit is een kort verhaal voor jonge kin-
deren. Dat zie je door de taal en de 
gebeurtenissen in de huiselijke sfeer. 
Deze keer zijn niet de volle vierhonderd 
woorden benut en dat is ook leuk. Het 
is mogelijk een compleet verhaal te 
vertellen met ruim tweehonderd woor-
den.

Wat vind ik er al goed 
aan?
De sfeer van het verhaal is goed. Een 
vader en moeder, een kind dat lekker 
speelt met auto’s, pannenkoeken, kan-
toor aan huis, een kat en een grappige 
gebeurtenis. Iedereen kent dit. Ik vind 
ook de kinderblik goed getroffen. Hier-
mee bedoel ik dat de schrijver door de 
ogen van een kind kan kijken. Dat de 
auto’s per kleur worden gesorteerd 
bijvoorbeeld. Dat het kind de doos op 
zijn hoofd zet, omdat hij erin wil. 

Wat vind ik voor 
verbetering vatbaar?
Het valt op dat deze korte tekst uit vier 
sprongen bestaat. In deel 1 is Siem met 
auto’s aan het spelen op een kleed en 
ligt de kat in de weg. In deel 2 is moe-
der in de keuken pannenkoeken aan 
het bakken en roept ze vader die boven 
zit te werken. In deel 3 zitten ze aan 

tafel als er wordt aangebeld. Vader 
ontvangt een doos met computer en 
opent die, ook al mag het niet van 
moeder. Poes springt in de lege doos. In 
deel 4 wil Siem ook in de lege doos, 
waarop de taalgrap ‘een doos op 
pootjes’ volgt. Dan is het verhaal afge-
lopen.

Voor jonge kinderen zijn deze sprongen 
behoorlijk groot. Je kunt ook beginnen 
bij het tafelmoment en dat Siem nog 
een autootje op tafel legt om mee te 
spelen en dat niet mag. Dan gaat de bel, 
papa loopt van tafel en pakt zijn speel-
tje uit, ook al mag het niet van mama, 
dan is het eten afgelopen en kruipt 
Siem in de doos. Het verhaal verloopt 
op die manier wat meer organisch. Nu 
moet een jong kind steeds naar een 
andere locatie: kleed met auto’s, moed-
er in keuken, gezin aan tafel, gezin van 
tafel af.

Persoonlijk zou ik de ‘broem broem’ 
schrappen. En de commentaarstem 
ook. ‘Het is zijn lievelingseten’, hoeft 
niet. Net als ‘Papa luistert niet’. ‘Gek-
ke poes’ en ‘gekke papa’ mag van mij 
ook weg. 
 
Welke vragen heb ik 
nog?
Heb je nog meer verhalen met deze 
hoofdpersoon? Vormen ze samen een 
geheel of zijn het allemaal losse 
verhalen? 

Ik vind de kinderblik goed 
getroffen.

Je manuscript laten beoordelen?
à www.schrijvenonline.org/ 
manuscriptbeoordeling
Cursus Kinderboeken schrijven?
à www.schrijvenonline.org/academie
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Tekstuur Proza
In deze rubriek bespreekt Yke Schotanus 
een kort verhaal of prozafragment.

TEKST  

FEEDBACK

1 punt, hoofdletter.

2 ‘alwéér’ aan elkaar.

3 hier hoort juist geen punt; hier 
wreekt zich dat er heel veel 

zinnen aan elkaar geplakt worden; 
dan maar helemaal geen leeste-
kens in het verhaal van de collega? 

4 spatie tussen drie puntjes en 
‘ze’.

5 wie? ‘ze’ kan op meerdere per-
sonen slaan.

6 ik twijfel over ‘zo’; als ze tegen 
de ander zou praten, ja, maar 

zo lang ze voor zichzelf denkt kan 
het weg.

7 ‘voor’, uitspreiden kan niet 
‘naar’ één persoon (zoals 

verderop in dit verhaal ook blijkt).

8 ‘haar’ in plaats van ‘het’, naar 
een niet-geïntroduceerd ge-

sprek kun je niet verwijzen met 
‘het’.

9 wie? ‘vader’ staat te ver weg 
om naar te verwijzen.

10 waar? ‘er’ weg.

11 ieder EEN andere kant op.

12 Wie? Naam eerder introdu-
ceren.

13 komma.

14 klinkt alsof ouders in het 
algemeen loskomen van 

iets, alsof de lijm niet meer werkt; 
Daisy’s ouders laten haar los. 

Nog wat gejoel in de gang, vrolijke 
kinderstemmen. Deze schooldag zit er 
weer op, 1 tenminste, het les geven. In 
de koffiekamer vormt zich een rijtje 
collega’s bij de koffiemachine. De vitra-
ge voor de grote ramen is opengescho-
ven, haar blik valt op het plein met 
napratende ouders. Ze hoort een colle-
ga aan over haar nieuwe keuken en de 
sores met de aannemer die de afspraak 
voor het voorbereidende werk al wéér 
2 heeft verzet. 3 Waardoor de verbou-
wing op zijn vroegst pas een hele 
maand later kan worden afgerond en ze 
dus zeer waarschijnlijk in de kerstva-
kantie nog in de troep zal zitten…4 Ze 
5 wil dit relaas afkappen want in het 
weekend heeft ze eigenlijk veel te wei-
nig aan school gedaan dus er moet nog 
zo 6 veel vandaag. 

Dan loopt de vader van Daisy het 
schoolplein op, hij roept zijn kind en 
spreidt wijd uitnodigend zijn armen 
naar 7 haar uit. Daisy bungelt onderste-
boven aan het klimrek. Ze draait nog 
een koprondje, landt sierlijk op de 
rubberen tegels en huppelt haar vader 
tegemoet. Haar moeder onderbreekt 
abrupt het 8 gesprek met de klassen-
moeder en loopt snel achter haar aan, 
gebarend dat ze bij háár moet komen, 

direct! De ouders naderen elkaar en er 
ontstaat een luid geschreeuw. Moeder 
grijpt een verschrikte Daisy bij de hand. 
‘Hier blijven jij!’, en tegen vader ‘Ze gaat 
met mij mee, KLOOTZAK!’ Die 9 pakt 
Daisy’s andere hand en zegt iets terug. 
Er verzamelen zich nu meerdere colle-
ga’s voor het raam en er laaien honende 
reacties op, 1 de morele verontwaardi-
ging is groot. De vitrage wordt nog wat 
wijder opengeschoven, het wordt er 10 
dringen. Er wordt nu harder aan Daisy 
getrokken, haar tengere kinderarmen 
wijzen wijd ieder de andere kant op. 11 
Precies wanneer Anouk 12 haar ver-
steende bevriesreactie signaleert 13 
kruist haar blik die van Daisy. Ze knalt 
met een klap haar mok thee op de ver-
gadertafel en rent naar buiten. ‘Willen 
jullie even meekomen, dan kunnen we 
dit binnen bespreken!’ Ouders laten los 
14 en ze geeft Daisy een hand. ‘Jij mag 
lekker even spelen bij juf Marga, 1 of 
misschien kun je haar wel helpen, dat 
zal ze fijn vinden, ga maar gauw’. De 
ouders volgen haar de school in, rich-
ting kamertje. Dat wordt weer een 
latertje vandaag.

Achter het raam

AUTEUR 

Petra Pardoel (61) is oorspronkelijk 

leerkracht van beroep. Ze volgde de 

niet meer bestaande Pedagogische 

Academie, die nu Pabo wordt ge-

noemd. Ook studeerde ze een jaar 

filosofie. Al van kinds af aan schrijft 

ze. Ze werkt aan een boek dat ze ooit 

hoopt te publiceren. Daarnaast schrijft 

ze columns over de huidige tijdsgeest.



‘‘
Meedoen?
Audition
Een verhaal geschreven waarover 
je de deskundige mening van  
Yke Schotanus wilt weten?  
In elk nummer bespreekt Yke een 
kort verhaal of prozafragment.
Wil je meedoen, stuur dan je 
verhaal(fragment) van maximaal 
400 woorden en een kort ‘schrijf-
cv’ naar:
tekstuur@schrijvenonline.org,
dan stuurt de redactie je bijdrage 
door naar Yke.

Yke Schotanus is schrijfdocent, 
redacteur en schrijver. Gedichten 
van hem verschenen onder andere 
in Tzum, De zingende zaag en De 
Tweede Ronde. In de Schrijfbibliotheek 
verscheen in 2007 zijn schrijfboek 
Song- en liedteksten schrijven.
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HET COMMENTAAR

Achter het raam is wat mij betreft een 
rijk en schrijnend zeer kort verhaal 
(ZKV), maar het kan zorgvuldiger en 
scherper. Petra Pardoel laat in een zeer 
korte scène een heleboel zien. Niet 
alleen zien we hoe sommige kinderen 
gemangeld worden tussen hun ruziënde 
ouders, en tot wat voor gênante mo-
menten dat kan leiden, ook zien we hoe 
omstanders, professionele pedagogen 
nota bene, daarmee omgaan. Hoe ze 
zich vanachter een raam tegelijkertijd 
opwinden over en verkneukelen om de 
situatie, zonder er iets aan te doen. 
Totdat een ervan, zo te lezen degene die 
ook werkelijk de leiding heeft, zich 
realiseert dat dit zo niet kan en de situa-
tie doorbreekt. Vooral dat laatste vind 
ik mooi. Ik vind het mooi dat je weet 
dat Anouk de directrice is, zonder dat 
het ergens staat, en ik vind het mooi dat 
ook zij eerst blijft kijken, toeschouwer 
is, voor ze tot bezinning komt en in-
grijpt. 

Wat Pardoel nog niet zo goed beheerst, 
is het verdelen van informatie. In het 
begin is er een groot gat, als Anouks 
blik op het schoolplein met napratende 
ouders valt. Het blijft onduidelijk wat 
ze daar allemaal ziet en hoe lang ze 
daarnaar blijft kijken. Verderop komen 
er allemaal personages uit de lucht 
vallen. Dat ‘Daisy’s vader’ zonder intro-
ductie in beeld komt, is niet zo’n pro-
bleem. Die man verschijnt plotseling en 
het is aannemelijk dat een juf niet alle 
ouders bij naam kent, maar vooral als 
vader of moeder van. Dat Daisy zelf 
zich ineens op dat schoolplein met 

napratende ouders blijkt te bevinden is 
wel vreemd, en dat Daisy’s moeder bij 
die napratende ouders hoort komt ook 
uit de lucht vallen. Van iemand die niet 
‘in beeld’ is, kun je niet zien dat die 
abrupt een gesprek afbreekt. Je kunt 
wel in een ooghoek iemand abrupt een 
gesprek zien afbreken, maar dan weet 
je niet meteen wie dat is. Je zou dus 
verwachten dat er staat: ‘Daisy’s moe-
der, die…’ Dat er dus iets staat als: 
‘verderop op het plein staat Daisy’s 
moeder, en ook zij krijgt in de gaten 
wat er aan de hand is’; of dat Daisy’s 
moeder al in de eerste alinea gesigna-
leerd is. Misschien valt Anouk (wier 
naam ook veel te laat bekend wordt) 
iets op aan dat gesprek met die klassen-
moeder. 

Of Daisy’s moeder nu wel of niet in de 
eerste alinea genoemd wordt, er moet 
daar, zoals gezegd, hoe dan ook meer 
beeld van dat schoolplein komen. Voor-
al omdat dat duidelijker zal maken 
waar Anouk mee bezig is. Ze luistert nu 
half naar haar collega, maar wat ze met 
de andere helft van haar aandacht doet 
is niet helder. Bovendien moet je weten 
dat ze nog steeds naar buiten kijkt, en 
niet inmiddels in de wachtrij bij de 
koffieautomaat is beland, om te kunnen 
begrijpen dat ze Daisy’s vader echt zelf 
het plein op ziet lopen.

De informatiedosering vraagt dus nog 
aandacht, net als de interpunctie (zie de 
opmerkingen in de marge), maar als die 
op orde zijn is Achter het raam, zoals 
gezegd, een rijk en schrijnend ZKV. 

Petra Pardoel laat in een zeer 
korte scène een heleboel zien.
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In ‘Dichter bij het werk’ interviewt dichter Henry Sepers dichters over hun werk, of een specifiek deel daarvan.
www.henrysepers.nl

die plek verbonden, al zal dat voor de lezer niet te herleiden 
zijn.’ 

Je voelt je erg verbonden met het werk van  
K. Schippers.
‘Ja, hij is een van mijn literaire helden. In zijn heldere, precie-
ze taal zit al zoveel gelaagdheid. Overigens zijn er ook belang-
rijke verschillen met hoe ik werk. Schippers kijkt heel goed, 
hij laat zich ook inspireren door de stad. Ik ben vooral geïnte-
resseerd in wat er met je waarneming gebeurt. Dat is ook de 
thematiek die de verschillende disciplines waarin ik werk 
met elkaar verbindt: ik zoek de grenzen van het gevoel van 
realiteit, onderzoek hoe betrouwbaar de waarneming is.’

Je hebt op de kunstacademie gezeten, maar ook de 
Schrijversvakschool gedaan. Zijn er verschillen?
‘Op de kunstacademie staat de thematiek centraal, hetgeen 
wat ervoor zorgt dat het werk echt van jou is. Bij de Schrijvers-
vakschool krijg je vooral gereedschappen aangereikt, al is dat 
natuurlijk niet het enige waarover het daar gaat. Je leert om 
een goede baas van jezelf te zijn. Hoe je goed zorgt voor je 
eigen schrijverschap. Je moet kijken wat je nodig hebt. Mis-
schien een deadline, structuur. Of juist niet. Doordat je veel 
verschillende meningen hoort over je werk, kom je erachter 
dat het vooral om jezelf gaat. Het scherpt je intuïtie aan. K. 

H
et blijft lang onduidelijk waar we elkaar zullen 
spreken, in haar studio of in een café. Ze is een 
audiotour aan het maken voor het geboortehuis 
van Vincent van Gogh in Zundert, en de vloer 
ligt bezaaid met materiaal. Maar op de dag van 
het interview is alles opgeruimd en ontvangt ze 

me op haar werkplek in een oude school in Amsterdam-Oost. 
Brede trappen, hoge gewelven, grote binnentuin. Niet dat er in 
de studio helemaal geen sporen te vinden zijn van activiteit: 
op de grond liggen ontwerpen voor een boekje dat ze aan het 
maken is van het feuilleton In het echt dat ze schreef voor De 
Revisor. Daarin verkent ze ‘gradaties van realiteit’ via onder 
meer Google Street View en deepfakes. In de loop van het 
gesprek zal blijken dat de waarneming van de werkelijkheid 
een belangrijk thema is in haar werk.

De studio is niet de enige plaats waar ze werkt. Schrijven 
doet ze het liefst in haar tuinhuisje of op anonieme, non-
descripte plekken. Haar studio gebruikt ze om ‘aan dingen te 
schaven, ze af te maken’, terwijl ze om iets nieuws te creëren 
andere plekken nodig heeft. ‘Als je steeds hetzelfde paadje 
loopt, gebeurt er niets nieuws. Ik ga soms in vertrekhal 1 van 
Schiphol zitten met mijn laptop, of ik huur een auto en rijd 
naar zo’n troosteloos wegrestaurant in Breukelen, neem de 
trein naar Vlissingen. Wat ik daar maak is voor mij echt met 

Dichten in een 
hotellobby

Dorien de Wit tekent, schrijft en maakt video’s en audiowandelingen. 
Ze heeft op de kunstacademie St. Joost in Den Bosch gezeten, een 

master gedaan aan het Sandberg Institute in Amsterdam en gestudeerd 
aan de Schrijversvakschool in dezelfde stad. In 2017 won zij de 

Turing Gedichtenwedstrijd en in februari van dit jaar verscheen haar 
debuutbundel Eindig de dag nooit met een vraag, die werd genomineerd 
voor de C. Buddingh’-prijs. Ze publiceerde onder andere in Hollands 

Maandblad en De Revisor.
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Michel (mijn andere literaire 
held) heeft meegelezen met de 

bundel. Hij leerde me dat ik als een 
verbaasde aap naar mijn eigen werk 

moet kijken. Dus niet alleen met een 
kritische blik. Erachter komen wat je inte-

resseert, wat je zelf goed vindt.’

In De Revisor geeft ze zelf ook adviezen aan beginnende 
schrijvers: ‘Lees je teksten op een andere plek dan waar je ze 
geschreven hebt. Schrijf je altijd thuis? Neem je bijna voltooi-
de werk dan eens mee naar het park, naar kantoor en lees het 
opnieuw.’ Andere plaatsen brengen je op nieuwe ideeën en 
geven je nieuwe ogen. Toch gaat ze niet graag op reis. ‘Ik reis 
het makkelijkst als ik mijn lichaam thuis kan laten,’ schrijft ze 
ergens. Tegen mij zegt ze: ‘Ik zou best eens naar Japan willen, 
maar dan wil ik wel ’s avonds weer thuis zijn.’ Het reizen zelf 
vindt ze ingewikkeld.

Je kijkt graag op Google Street View. Als je de link 
boven een van je gedichten volgt, kom je bijvoor-
beeld terecht op Cape Tachimachi in Japan.
‘Ik vind het heerlijk om op deze manier de wereld af te reizen. 
Het liefst bezoek ik digitaal de verste plekken. Tijdens de 
lockdown was dat ook een uitkomst: ik vond dat ik in die tijd 
niet zomaar op Schiphol kon gaan zitten. Eerder schreef ik 
ook al over wat ik tijdens mijn reizen op Google Street View 
tegenkwam.’ 

In je werk lijken observaties belangrijk, maar ook 
wat je daar in je hoofd mee doet.
‘Ik zou zeggen: er is een wisselwerking tussen kijken en 
denken. Met je hoofd probeer je te begrijpen wat je ziet. Ik 
schrijf om dingen uit te zoeken. Er is iets wat me fascineert 
of achtervolgt en dan ga ik tekenen of schrijven om dat uit te 
pluizen. Het kunnen verschillende beelden zijn, die ik dan 
monteer.’

Je lijkt inderdaad beelden te stapelen, die voor de 
lezer in eerste instantie niks met elkaar te maken 
lijken te hebben.
‘Ik verbind beelden met elkaar, maar voor mij zijn de com-
binaties heel logisch. Ze gaan een gesprek met elkaar aan, 
zoals twee foto’s die naast elkaar hangen. Ze zijn associatief 

met elkaar verbonden, maar het lijkt ook op hoe je een 
video monteert: dat je soms een harde knip maakt en dan 
heb je een nieuw beeld. Dat is zo mooi aan poëzie, dat je in 
een gedicht zelf de regels maakt. In een roman zal dat moei-
lijker zijn.’

In een artikel in kunstmagazine Mister Motley heeft 
Alex de Vries over je gezegd: ‘Als schrijver is zij 
beeldend kunstenaar, als beeldend kunstenaar is zij 
schrijver.’ Ben je het met hem eens?
‘Ja, al vind ik het wel lastig dat ze in de literaire wereld zeg-
gen dat je aan mijn gedichten kunt zien dat ik ook beeldend 
werk, en in de beeldende kunst dat ik meer tekstueel ben. 
Dan denk ik: ‘Zijn dat niet een beetje te nauwe begrippen 
misschien, kan het niet alle twee zijn?’’ 

Toch heb je een traditionele bundel gepubliceerd. Er 
komen geen beeldende elementen in voor.
‘Nee, ik wilde echt een dichtbundel maken. Al merk ik soms 
wel dat ik in de literaire wereld op grenzen stuit. Zo had ik 
moeite met het vinden van een titel. Op het omslag staat een 
tekening van mij van een liniaal afgebeeld. Grappend 

eindig de dag nooit met een vraag

het laatste beeld
voor ik de televisie uitzet
is water dat door een dijk heen breekt

ik zie hoe in slow motion een vallei volstroomt

de enige doorgang van vandaag naar morgen
opent door je lichaam zwaar te maken
tot je erdoorheen valt

waarom zinkt de zee niet door haar eigen 
bodem?

de balkondeur staat op een kier
het donker sijpelt daar de kamer in
ik kijk in de lamp terwijl ik hem uitknip

het licht bewaar ik in mijn hoofd
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luisterde vroeger naar van die cassettebandjes voor het sla-
pengaan, dan moest je ook altijd je lichaam zwaar maken. 
Net als bij yoga-oefeningen. Het heeft natuurlijk ook met het 
vallen te maken. K. Michel beschrijft dat gevoel van in slaap 
vallen in een gedicht, over de stuipen die je dan kan hebben. 
Als je erg diep valt, word je daar juist weer wakker van.’

En dan komt er toch weer een vraag: ‘waarom zinkt 
de zee niet door haar eigen bodem?’
‘Dat is voor mij een oprechte vraag. Er zijn vast allerlei na-
tuurkundige wetten waardoor dat komt, maar toch. Voor mij 
heeft dat ook met het vallen door je eigen lichaam te maken. 
Je gaat door een bodem. De zee doet dat niet.’ 

‘het donker sijpelt daar de kamer in’; het lijkt wel of 
het ergens naar binnen lekt.
‘Zeker. Ik vind dat altijd heel gek. Dat als je de deur openzet, 
licht wel naar binnen kan vallen maar donker niet. Ik wil 
eigenlijk dat dat laatste ook kan, al is het niet per se fijn. In 
een gedicht kun je de werkelijkheid naar je hand zetten.’

‘het licht bewaar ik in mijn hoofd’ 
‘Het is echt zoals ik het ervaar. Ik hou niet van het donker. En 
als je in de lamp kijkt dan heb je het licht nog. Sommige le-
zers vatten deze regel figuurlijk op. Dan zou het gaan over 
een lichte manier van denken. Dat kan natuurlijk ook, maar 
voor mij begon het vooral met een beeld. Het beeld is eigen-
lijk genoeg. Nou ja, misschien is dit gedicht wel mijn eigen 
slaapliedje.’

Een paar uur na het gesprek stuurt Dorien de Wit me een 
link toe van een YouTube-filmpje dat haar sinds de kunstaca-

demie al inspireert. Een jongen en een 
meisje picknicken in een park. Vervol-
gens zoomt de camera steeds verder uit, 
tot we het heelal zien en uiteindelijk het 
grote niets. Om als de camera weer in-
zoomt, via de hand van de jongen te 
eindigen in de wereld van cellen en ato-
men. Voor haar laat dit zien dat het niet 
uitmaakt of je inzoomt tot atoomniveau 
of uitzoomt tot ver in het heelal. De 
werkelijkheid blijft altijd even ondoor-
grondelijk.

zei ik tegen mijn redacteur: ‘Kan dat de titel niet worden, een 
titel in beeld?’ Dat mocht natuurlijk niet, dan kon de boek-
handel het boek nooit in het systeem vinden. Logisch, maar 
wat dat betreft zijn er in de literatuur meer conventies dan in 
de beeldende kunst. De twee werelden zijn in veel opzichten 
verschillend. Het is niet mijn ultieme doel om ze te laten 
samensmelten.’

Laten we het titelgedicht eens wat nader bekijken. 
Waarom zou je de dag nooit met een vraag moeten 
eindigen?
‘Nou, het is eigenlijk bedoeld als een soort bezwerende zin. 
Ik maak veel aantekeningen en ik merkte op een gegeven 
moment dat ik altijd vragen stelde en dat voelde niet goed. 
Als je met een vraag eindigt, blijft er iets onafgerond. Natuur-
lijk is het ook precies waar ik mee bezig ben: vragen stellen. 
Maar het voelt ook oncomfortabel, dat die vragen maar blij-
ven komen. De titel van het gedicht was overigens oorspron-
kelijk de laatste zin. Ik heb in dit gedicht veel met beelden 
zitten schuiven. Voor mij is die titel ook een beeld dat in de 
reeks thuishoort.’ 

De dag eindigt als je gaat slapen. En slapen speelt 
een belangrijke rol in de bundel. Het lijkt wel een 
soort overgangsritueel.
‘Ja. Het wonder van het in slaap vallen is dat je er zelf niet 
echt bij bent. Je gaat toch een beetje dood, valt uit je bewust-
zijn. Ik ben er ook niet zo goed in. Heb zelfs weleens geslaap-
wandeld. Ik was in een hotelkamer in Barcelona en droomde 
dat ik opgesloten zat in een kist. Ik probeerde op allerlei 
manieren mezelf te bevrijden. Opeens werd ik wakker en 
stond buiten mijn bed met het gordijn in mijn hand. Beide 
werelden, van droom en werkelijkheid, vermeng-
den zich en voelden even echt.’

 ‘de enige doorgang van vandaag naar 
morgen’: dat klinkt als de dijkdoorbraak 
uit de eerste strofe.
‘Ja. Het wordt ook niet echt morgen als je niet 
slaapt. Ik doe dat niet zo vaak meer, maar als je 
bijvoorbeeld tot zes uur ’s ochtends doorhaalt 
voelt het ook niet als de volgende dag.’ 

‘opent door je lichaam zwaar te maken’
‘Je moet je ontspannen. Bij sommige mensen 
gaat dat gemakkelijk, die vallen zo in slaap. Ik 
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#schrijftips

Robbert Welagen (1981) hoopte in zijn jonge jaren op een 

carrière in de muziek, maar in plaats daarvan studeerde hij 

af aan de kunstacademie en debuteerde hij in 2006 met de 

roman Lipari. Hij ontving er de Selexyz Debuutprijs voor en 

het boek haalde de Longlist van de Libris Literatuurprijs. 

Zijn vijfde boek, Het verdwijnen van Robbert, stond op de 

shortlist van de Libris (2014). Raam, sleutel, zijn negende 

roman, verscheen dit jaar. Vanaf zijn debuut oogstte hij 

lovende recensies.

Door Marlène Lunter

1Personages zijn geen poppetjes in een schema
‘Als je van tevoren je verhaal schematisch uitdenkt en 
bedenkt dat het ene personage voor het slechte in de 

mens staat en het andere voor het goede, dan moet je nog 
zorgen dat ze mensen van vlees en bloed worden. Anders blijven 
het poppetjes in een schema. Allemaal leuk verzonnen, maar het 
moet over echte mensen gaan. Bedenk wat zo’n personage doet. 
Laat hem bijvoorbeeld een ei bakken. Die laag van alledaagse 
dingen is een heerlijke ingang om je personages tot leven te 
brengen.’ 

2Zonder details werkt je verhaal niet
‘Het verhaal kan nog zo mooi zijn, maar details maken het 
af. En elk detail moet een functie hebben. Mijn hoofdperso-

nage in Raam, sleutel, schrijfster Karlijn, is een ik-personage. Ik 
wilde meteen duidelijk maken dat zij een vrouw is en daarom laat 
ik haar in de tweede zin al haar make-up bijwerken. De details 
moeten subtiel zijn. In het eerste hoofdstuk krijgen Karlijn en 
interviewster Hanna gevoelens voor elkaar. Daar had ik pagina’s 
over kunnen volschrijven. Dat wordt al snel ongeloofwaardig. Of 
je vervalt in lelijke clichés als: er sprong een vonk over. Ik kies 
dan voor een gebaar: Hanna legt net even te lang een hand op 
Karlijns knie. Zo’n subtiel gebaar zegt alles.’

3Schrijf niet alles op
‘Je hoeft niet alles op te schrijven wat je bedenkt. Vijftig 
procent is genoeg. De rest vult de lezer zelf in. Schrijf met 

de rem erop. Geef net genoeg en laat de lezer de rest invullen. 
Het is als balanceren op een koord. Dat betekent dat je veel moet 
herschrijven. Wat uiteindelijk overblijft, is als de top van een 
ijsberg, de rest blijft onder water. Als je zelf twijfelt, laat dan 
iemand die je respecteert meelezen. Die kan met een frisse blik 
zien of een zin goed is of net te veel. Mijn vader heeft een goed 
taalgevoel, hij kan haarfijn aangeven: het staat er wel, maar het 
roept geen beeld op.’

4Denk in scènes
‘Je moet de kern zoeken van wat je wil vertellen, van je 
hele verhaal, maar ook van elk fragment. Stel, je perso-

nage is in Amsterdam en moet naar New York. Vraag je af: is de 
vlucht belangrijk voor het verhaal? Zo niet, laat hem weg. In de 
ene scène is je personage op Schiphol, in de volgende in New 
York. Schrijf alleen de scènes uit die belangrijk zijn voor je 
verhaal.’

Robbert Welagen
‘Schrijf met de rem erop’
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En verder: 
• Personages. We geven je praktische tips voor het vormgeven van echte personages.
• Leer observeren: een van de belangrijkste vaardigheden voor  

elke schrijver.
• Zo schrijf je een succesvolle blog – door Claire Polders

THEMA: JE BOEK ALS PRODUCT • Veel schrijvers zijn voor-
al bezig met… schrijven. Logisch, maar toch is dat niet het 
hele verhaal. Het succes van je boek wordt namelijk door 
veel meer factoren bepaald. Het onderwerp, het haakje, je 
pitch, promotie, en vooral door de schrijver zelf. In dit the-
ma laten we zien hoe je de kans op succes kunt vergroten. 



Schrijfretraite Terugblikken

Schrijvend terugblikken 
op het jaar, of een levensfase? 
Schrijf mee met journalist en 
schrijfdocent Marjon Weijzen 
op landgoed Klein Sion in 
Leuvenheim.

27 t/m 30 december - www.marjonweijzen.nl

Elk boek heeft een verhaal

VERTEL HET MET EEN BOEK
Elk boek heeft een verhaal. Wilt u 
uw verhaal vertellen? Vraag dan 
ons gratis Wegwijsgesprek aan.

 bureau-artemis.nl

Jouw leven een bron 
van inspiratie
Cursus Verhalen schrijven 
over je leven

Start 
13 jan
2022

www.vak-delft.nl
Beeldend • Dans • Theater • Schrijven • Muziek • Body & Mind
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3. Autobiografisch schrijven 

 

De nieuwe startmomenten 
zijn bekend! 

Ga jij in 2022 eindelijk jouw boek 
schrijven? Schrijf je nu in en 
ontvang direct je studiepakket!


