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Uitgeven van je boek

WAAR BEN JE MET JOUW BOEK?

We hebben niet allemaal dezelfde reden om te
schrijven. De een ziet schrijven als een heerlijke
tijdsbesteding zonder het doel om zijn of haar
tekst door anderen te laten lezen. De ander
schrijft vooral om (ooit) gelezen te worden, door
zoveel mogelijk lezers.
Stap 12: uitgeven van je boek is vooral bedoeld
voor schrijvers die hun verhaal willen laten lezen
door andere mensen. Je krijgt je boek op grofweg
twee manieren bij lezers:
• Laten uitgeven
• Zelf uitgeven.
VEEL VERANDERD

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het
gebied van uitgeven. Ooit bepaalden voornamelijk
uitgeverijen welke boeken werden gelezen, waarbij
vooral rekening werd gehouden met (naast de
creatieve waarde) de economische waarde: zou
dit manuscript een (financieel) succes kunnen
worden? Niet vreemd. Uitgeverijen zijn bedrijven
die winst moeten maken. Zonder goed verkopende
boeken geen inkomsten, zonder inkomsten geen
uitgeverij, zonder uitgeverij geen boeken.
Uitgeven is een risicovolle tak van sport. Altijd
weer de vraag of een boek door lezers wordt
opgepikt. Lang niet ieder boek dat door een
uitgeverij (tegen een forse investering) in de
boekhandel wordt gelegd, wordt ook een bestseller.
Uitgevers moeten bij ieder manuscript hun
ervaring gebruiken om te bepalen of een verhaal
bestaansrecht heeft. Frustrerend voor schrijvers
die hun manuscript retour krijgen met een brief
waarin staat dat zijn of haar boek (nog) niet goed
genoeg is. Of niet bij de uitgeverij past.
IEDEREEN KAN UITGEVEN

Tegenwoordig zijn schrijvers minder afhankelijk
van uitgeverijen. Nu kan iedereen zijn of haar
boek aanbieden aan geïnteresseerde lezers.
Verantwoordelijk voor deze verschuiving is de
digitalisering van boeken en het drukproces.
Voorheen was het voor de meeste particulieren
onbetaalbaar om een boek te laten drukken en
verspreiden. Door de conventionele drukmethode

(offset) werd je gedwongen om in één keer
duizenden exemplaren te laten drukken om een
uitgave rendabel te krijgen (de prijs zakt namelijk
behoorlijk bij grotere aantallen).
Printing on Demand (de digitale drukpers)
zorgde voor een lagere prijs voor de productie van
kleinere aantallen. Zo laag zelfs dat je inmiddels
één exemplaar van je boek kunt laten drukken
voor minder dan twee koppen koffie, met
appelgebak.
ALLE WINST VOOR JOU

Nog goedkoper − en een methode waarvoor de
enige investering de tijd is die je kwijt bent aan
het schrijven van je boek − is volledig digitaal
uitgeven. Een digitaal boek, een e-book, wordt
niet meer gedrukt op papier, maar aangeboden als
digitaal bestand. De lezer kan dit bestand openen
met een apparaat speciaal bedoeld voor digitale
boeken, een e-reader, zoals een iPad of Kindle.
E-books en boeken gedrukt via Printing on
Demand kun je dus goedkoop inkopen en
vervolgens met een mooie winst verkopen vanuit
de kofferbak van je auto, via je eigen website en
websites die producten van derden verkopen, zoals
Bol.com. Hiermee is de drempel om je boek zelf
uit te geven nagenoeg verdwenen. Een fantastische
kans voor ambitieuze schrijvers!
VOORDELEN VAN ZELF JE BOEK
UITGEVEN

Er zitten flink wat voordelen aan zelf uitgeven. We
zetten de belangrijkste op een rij:
• Je verdient meer aan je boek. De royalty (het
percentage dat de schrijver krijgt als er een
exemplaar van zijn of haar boek wordt verkocht)
ligt bij de meeste uitgeverijen rond 10 procent.
Dit percentage stijgt naarmate er meer boeken
worden verkocht. Op het moment dat je je boek
zelf uitgeeft, kun je meer verdienen. Denk bij
Printing on Demand aan 50 procent winst
per boek. Ongeveer de helft ben je kwijt aan
het digitaal laten drukken van je boek. Bij een
volledig digitaal boek (e-book) kan je winst
oplopen tot ruim 95 procent, bijvoorbeeld als je
via je eigen website verkoopt.
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• Creatief ben jij de baas. Als je je boek zelf
uitgeeft, is er niemand die zich bemoeit met de
inhoud. Jij bepaalt wat er in jouw boek staat
geschreven. Dit geeft een enorme vrijheid om
precies te vertellen wat je wilt, zonder de mening
van een uitgever of redacteur.
• Kleine of geen voorraad. Een digitaal gedrukt
boek haal je al vanaf één exemplaar in huis.
Daardoor kun je de eerste investering zeer laag
houden. Verkoop je een boek, dan laat je er één
drukken en verstuur je hem naar de koper.
NADELEN VAN ZELF JE BOEK UITGEVEN

Naast voordelen kleven er ook een aantal
belangrijke nadelen aan zelf uitgeven. Het is
belangrijk om deze te begrijpen, voordat je stappen
onderneemt met je manuscript.
• Je mist het netwerk van een uitgeverij.
Uitgeverijen beschikken over een uitgebreid
netwerk van boekhandels, drukkerijen,
productie- en mediabedrijven. Ze maken gebruik
van brochures en vertegenwoordigers om nieuwe
titels op de beste plank van de boekhandel
te krijgen. Daarnaast hebben ze contact met
redacteuren van radio- en tv-zenders en goed
bezochte websites over de release van nieuwe
titels. Ze regelen interviews die ervoor zorgen
dat de schrijver en zijn nieuwe boek onder de
aandacht komt − en blijft.
• Je mist de redactie van een uitgeverij. Voordat
een boek wordt uitgegeven, werkt een schrijver
intensief samen met een redacteur. Deze
redacteur helpt de schrijver bij het vervolmaken
van zijn of haar verhaal door kritisch te zijn
op punten als plot en stijl. Daarnaast leest een
corrector het hele manuscript goed door om
spel- en grammaticafouten op te speuren en te
verbeteren. Het gebeurt dan ook nooit dat een
uitgeverij een manuscript zonder aanpassingen
uitgeeft. Het uiteindelijke boek is vaak de derde
herschreven versie van het eerste manuscript van
de schrijver.
• Je mist de financiële kracht van een uitgeverij.
Op het moment dat je boek door lezers
wordt opgepikt, kan een uitgeverij in één
keer duizenden exemplaren laten drukken
en verspreiden. De uitgeverij moet dan flink
investeren. Maar de kans dat je boek uitgroeit tot

een bestseller is groter. Want als niemand je boek
kan kopen, kan ook niemand het lezen.
GOED NADENKEN

Wij kunnen voor jou niet bepalen wat de beste
manier is om je boek uit te geven. Dat zal je zelf
moeten beslissen.
Bedenk dat uitgeverijen niet staan te trappelen om
een boek uit te geven dat jij zelf al een keer (met of
zonder succes) hebt uitgegeven. Maar bedenk ook
dat je de auteursrechten afdraagt aan een uitgeverij
zodra zij jouw boek uitgeven. Dit betekent, in
de meeste gevallen, dat je niet nog een keer zelf
je boek mag uitgeven – je draagt per slot van
rekening de uitgeefrechten over aan de uitgeverij.
Denk hier dus goed over na. Bespreek het
eventueel met goede vrienden of familie voordat je
een besluit neemt.
HANDIGE LINKS

Zodra je weet hoe je je manuscript wereldkundig
wilt maken, kun je de volgende stap zetten:
je benadert uitgeverijen of je laat een aantal
exemplaren van je boek drukken. We hebben een
aantal handige websites op een rij gezet, die je
verder kunnen helpen.
• Kies je ervoor om zelf je boek uit te geven? Laat
je dan begeleiden door BoekenGilde:
www.boekengilde.nl
• Geef je zelf je boek uit? Zorg dan voor een goed
omslag. Het is niet aan te raden om zelf een
omslag te ontwerpen. Het omslag is namelijk een
van de belangrijkste redenen van lezers om een
boek te kopen. Het zou zonde zijn om veel tijd en
energie te investeren in je boek, maar niet in het
omslag. Een ijzersterk omslag laten maken die
kijkers omzet in lezers kan via:
http://www.schrijverswinkel.nl/omslag
• Naast een omslag is het ook belangrijk dat
de tekst perfect is. Zowel qua inhoud als qua
spelling en grammatica. Het komt slordig en
onprofessioneel over op je lezer, maar ook op
redacteuren aan wie je je manuscript stuurt.
Meer info via:
http://www.schrijverswinkel.nl/manuscript
• In Nederland zijn ruim 4.500 uitgeverijen
actief! Wil je een overzicht van de post- en
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webadressen van bijna alle uitgeverijen in
Nederland? Kijk dan op de website van het
Nederlands Uitgeversverbond (NUV). De NUV
behartigt de belangen van ongeveer 90 procent
van alle uitgeverijen. Google even op Nederlands
Uitgeversverbond.
INTERVIEWS MET UITGEVERIJEN

Om je inzicht te geven in de werking van
uitgeverijen hebben we twee mensen uit deze
branche geïnterviewd. Het eerste interview is met
Willemijn Tillmans, acquirerend redacteur van
uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. Het tweede is met
Ilonka Reintjens, uitgever Spanning bij uitgeverij
The House Of Books.
De interviews worden afgenomen door Geerteke
van Lierop van Boekschrijven.nl. Hieronder vind
je de uitgeschreven versie. De originele audioopnamen staan in mp3-formaat op de USB-stick
die je bij de schrijfcursus hebt ontvangen. Je kunt
de interviews behalve lezen dus ook (onderweg in
de auto of trein en tijdens het sporten) beluisteren
via iedere mp3-speler.
INTERVIEW MET WILLEMIJN TILLMANS,
ACQUIREREND REDACTEUR BIJ
UITGEVERIJ NIJGH & VAN DITMAR

Geerteke Willemijn, wie is jouw favoriete
schrijver?
Willemijn Dat is direct een binnenkomer. Ik heb
er zeker niet één. Die vraag wordt trouwens
vaak gesteld en ik vind dat een moeilijke vraag,
want als ik één schrijver zou hebben, dan zou
dat ook een beetje treurig zijn. Maar de eerste
waar ik nu aan denk is Paul Auster.
Geerteke Waarom?
Willemijn Het is een Amerikaanse schrijver en
hij maakt heel handig gebruik van het verschil
tussen fictie en werkelijkheid. Hij werpt zichzelf
vaak op in zijn boeken waardoor het een heel
raar sfeertje krijgt, en ik hou daar wel van. Dat
ik echt denk waar zit ik nu in het verhaal en
waar gaat het heen?
Geerteke Beetje surrealistisch?
Willemijn Ja.
Geerteke Wie nog meer, wat voor boeken lees je
het liefst?
Willemijn Ik lees, het is een cliché, maar het is
echt zo, ik lees heel weinig fictie van andere

uitgeverijen, dus Nederlandse titels, te weinig.
En als ik dat wel doe, dan zijn het vaak
Nederlandse debuten, maar dat is dan voor
mijn werk. Als ik vakantie heb, dan lees ik vaak
Amerikaanse romans, vertaald. Ik houd van
Amerikaanse literatuur, zoals A.M. Homes of
Jonathan Franzen.
Geerteke Wat is volgens jou het verschil tussen
Nederlandse en Amerikaanse literatuur?
Willemijn Wat ik knap vind aan Amerikanen is
dat ze in staat zijn om iets wat heel gewoon is
zo op te schrijven dat het toch heel bijzonder
wordt. Zoals bij het boek Freedom van Jonathan
Franzen. Dit verhaal is bijna niet na te vertellen,
omdat het zo simpel is. En toch is het heel erg
knap geschreven. Als Nederlanders over niks
schrijven, dan komt het vaak niet echt van de
grond, dan beklijft het dus ook niet echt.
Geerteke Heb je zelf al een boek geschreven, of
heb je die ambitie?
Willemijn Ik heb ooit een kinderboek geschreven,
maar de kinderboekentak van die uitgeverij
hield ermee op. Uiteindelijk is het maar beter
ook, want achteraf was ik nog niet goed genoeg.
Ik weet niet of ik nog een keer een kinderboek
zou schrijven, hoewel ik het wel een interessante
discipline vind. En ja, ik wil heel graag zelf een
boek schrijven.
Geerteke Een roman ook?
Willemijn Ja, dat denk ik wel. Maar het is
moeilijk, omdat ik ook redacteur ben. Om dan
alles los te laten en niet mezelf te beoordelen.
Dus begin ik er eigenlijk nooit aan.
Geerteke Jij ben acquirerend redacteur. Wat
houdt jouw werk precies in?
Willemijn Ik moet zorgen voor titels, zowel
vertaald als in oorspronkelijk Nederlands. Dat
is het acquisitiegedeelte. Veel scouten, weten
waar het talent zit en er op tijd bij zijn.
Geerteke Hoe doe je dat?
Willemijn Op veel verschillende manieren. Het
meest voor de hand liggende is kranten en
tijdschriften lezen. Ik zorg dat ik weet wat er
aan de hand is. Maar als iemand een column
schrijft in de krant, dan ben je eigenlijk te
laat, die schrijver zit dan al ergens. Je moet de
schrijver dus een stap voor zijn.
Er is ook verschil tussen fictie en non-fictie. Bij
non-fictie kun je denken: wat een goed idee,
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wat een goed verhaal, daar moet ik iemand bij
zoeken. Dat is waar ik de laatste tijd mee bezig
ben. Een goed verhaal waarvan je denkt: dit
moet worden uitgegeven. Je gaat dan op zoek
naar een ghostwriter of kijkt of die persoon in
kwestie het zelf kan opschrijven.
Daarnaast houd ik schrijfwedstrijden in de
gaten. En soms googel ik om er achter te komen
wat er speelt. Aspirant-schrijvers hebben een
beter podium gekregen door Twitter, Facebook
en blogs, dus daar vind ik ook altijd wel van
alles.
Het is mijn werk om contacten te leggen en te
kijken of daar iets uit ontstaat. Dan heb ik met
tien mensen contact en wordt uiteindelijk iets
van twintig procent concreet. Acquireren is dus
één deel van mijn werk. Het andere deel is het
begeleiden van auteurs.
Geerteke Hoeveel auteurs begeleid jij?
Willemijn Ik denk een stuk of tien, maar ze zitten
allemaal in een andere fase. De een is bezig met
de afronding van zijn manuscript en de ander
is net begonnen. Dat is wel een ander traject.
Dan lees ik de eerste drie hoofdstukken en zeg
ik: ‘Goed, ga zo door!’, en dan gaan ze zo door,
hoop ik.
Geerteke Moeten ze ook allemaal op een andere
manier gecoacht worden?
Willemijn Ja, en dat is het leukste van mijn werk,
dat ik heel erg moet zoeken naar een manier
om iemand het vertrouwen te geven. Of hoe stel
ik iemand op zijn gemak, zodat hij verder gaat.
Dat hij durft om buiten de lijntjes te kleuren,
want anders blijft het allemaal zo braaf.
De een vindt het fijn als ik recht in zijn gezicht
zeg dat het niet goed is, dat hij beter opnieuw
kan beginnen. Hoewel ik het nooit zo zou
stellen, maar bij wijze van spreken. En de ander
moet ik voorzichtiger aanpakken, want die
krijgt faalangst van een te directe aanpak. Dat
is interessant − sociologisch gezien − hoe dat
werkt.
Geerteke Je moet uiteraard ook weten wanneer
het boek af moet zijn − voor de promotie en zo?
Willemijn Ja.
Geerteke Hoe doe je dat met schrijvers die last
hebben van een schrijversblok?
Willemijn Dat ligt aan het soort boek, non-fictie
is weer anders dan fictie. Bij fictie heb je niet

echt een harde datum waarop het boek moet
verschijnen. Dan kijk ik wat gunstig is, najaar of
juist voorjaar. Meestal bepalen we dit pas als we
een manuscript hebben. Dan kan ik een beetje
inschatten: dit gaat wel lukken voor die tijd.
Ik zeg niet snel tegen een debuterend schrijver:
“Het is af in december.” Ik heb dan geen idee
of dit lukt en of het goed genoeg is. Dan snijd
ik mezelf een beetje in de vingers. Maar bij
non-fictie is het wel eens anders. Dan kan ik
een boek ophangen aan een bepaald tijdstip. Ik
probeer daar dan naar toe te coördineren. Dat
lukt ook altijd wel, vaak zijn dat journalisten en
die zijn goed met deadlines.
Geerteke Hoeveel redacteuren werken er bij
jullie?
Willemijn Wij zijn met zijn drieën, het hart van
de redactie. De uitgever, de hoofdredacteur en
ikzelf. Wij zijn de inhoudelijke redactie. En
dan hebben we nog een bureauredacteur die
inhoudelijk ook goed is, en een stagiaire.
Geerteke Valt wel mee qua grootte, als je
bedenkt dat er iedere dag zoveel manuscripten
bij jullie binnenkomen, of valt dat mee?
Hoeveel manuscripten krijgen jullie per
week?
Willemijn Je bedoelt spontaan toegestuurd?
Geerteke Spontaan toegestuurd.
Willemijn Dat weet ik niet precies, want die
komen niet meteen bij mij terecht.
Geerteke Bij wie komen die dan wel terecht?
Willemijn Die worden in eerste instantie door de
uitgeefassistente uitgepakt. Om te bepalen of
iets interessant is en haast heeft, of nog wel even
kan blijven liggen.
Wij hebben ook een externe lezer. Als die ook
maar een beetje denkt van: hé dit is wel wat,
dan komt het bij ons terecht en dan bekijken wij
het. Ik denk dat het om een stuk of vijf tot zes
per week gaat.
Geerteke Die uiteindelijk bij jullie terechtkomen?
Willemijn Nee, die toegestuurd worden. Je ziet
ze natuurlijk wel liggen. Ik denk iedere dag wel
eentje gemiddeld, misschien iets meer.
Geerteke Is het belangrijk om als schrijver te
bepalen bij wat voor type uitgeverij je boek past?
Willemijn Ja, dat zou ik zeker aanraden.
Geerteke Je krijgt dus zo’n manuscript
uiteindelijk op jouw bureau, waar let je dan op?
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Willemijn Ik let vooral op de taal, maar ik kan me
ook voorstellen dat een andere redacteur op iets
anders let dan ik. Het is niet zo dat een schrijver
nu moeten denken: dan moet ik het dus zo
doen, want daar let zij op. Ik let er met name
op of iemand echt het lef heeft gehad om iets te
doen wat niet zo braaf is.
Ik vind het heel fijn als ik − Willemijn als
privépersoon en niet de redacteur − zin heb
om verder te lezen. Dat ik er meteen in zit
en dat het qua taal op een bepaalde manier
prikkelt. Daar ontbreekt het veel aan. Mensen
vinden het moeilijk om het startpunt van hun
verhaal te vinden. Ze beginnen gewoon ergens
en dan krijg je een lange beschrijving van
iets. Vaak kan ik dan de eerste tien pagina’s
weggooien, want daarna begint het verhaal
eigenlijk pas.
Geerteke Krijg jij buiten het manuscript ook vaak
een structuur te zien?
Willemijn Ja, het is fijn als je een synopsis
meestuurt, dan kan ik in ieder geval zien wat
het verhaal is. Maar het verhaal op zichzelf vind
ik niet zo interessant. Ik bedoel, een verhaal
over iemand die op de grond in een hoekje van
de kamer zit, kan een prachtige roman zijn. Het
is belangrijk hoe je het hebt geschreven en of het
spannend is en of je in staat bent om de lezer
vast te houden.
Geerteke Op basis van hoeveel bladzijden
beoordeel je of je verder gaat?
Willemijn Soms denk ik na vijftien regels al nee,
en soms ja. Meestal zie ik snel: dit is het niet of
misschien wel. Er is gelukkig iemand die voor
ons manuscripten leest, die echt de tijd neemt.
Soms lees ik te snel en ben ik misschien te snel
in mijn oordeel.
Geerteke Een voorselectie.
Willemijn Precies. Op het moment dat ik het
manuscript op mijn bureau krijg, dan heeft
iemand anders al gezegd dat het interessant is.
Ik ga dan een stuk lezen, een pagina of vijftig.
Daarna kan ik besluiten of het goed is, of een
beetje als andere boeken. En of het bij onze
uitgeverij past.
Geerteke Geef je dat dan ook terug aan de auteur
waarom je iemand afwijst?
Willemijn Soms. Het hangt er ook een beetje
vanaf hoe we het manuscript hebben gekregen.

Dan ga je er toch anders mee om. Als
bijvoorbeeld een van onze topauteurs zegt dat ik
een manuscript moet lezen, dan doe ik dat. Dat
is toch ook wel een tip.
Geerteke Je netwerk inzetten?
Willemijn Eigenlijk wel. Het klinkt, als ik het zo
zeg, alsof het er helemaal niet toe doet, maar zo
werkt het wel. Wij moeten enthousiast worden
en dat enthousiasme wordt op verschillende
manieren aangewakkerd. Een ervan is dat
een manuscript door iemand anders wordt
geprezen.
Geerteke Dan heb je zo’n uniek manuscript in
handen, hoe gaat het dan verder in zijn werk?
Willemijn Dan neem ik contact op met de
schrijver. Ik mail hem dat ik het manuscript
heb gelezen en dat ik graag een gesprek zou
willen. Dat is het eerste wat ik doe, een gesprek
aangaan met de auteur. Wat wordt opgestuurd,
is namelijk nooit helemaal af. Iemand kan
schrijven of talent hebben voor een bepaald
soort proza, maar dan hebben wij ook
allemaal onze mening. Misschien moet hij
het hele verhaal omgooien, of een heel ander
boek gaan schrijven, dat heb ik ook wel eens
gehad.
Geerteke Moet je hele manuscript af zijn, voordat
je het naar een uitgeverij stuurt?
Willemijn Nee, dat hoeft niet, al geeft dat wel aan
dat je in staat bent om het af te maken. Maar
het manuscript wordt niet altijd helemaal
gelezen. Ik heb een keer meegemaakt dat
iemand een manuscript had gestuurd waarvan
ik dacht: je kan schrijven, maar het geheel
was erg bedacht. Ik dacht, hij moet een ander
boek maken. Toen heb ik hem uitgenodigd en
gevraagd of hij dat zou willen. Daar moest hij
even over nadenken.
Geerteke Het was zijn kindje?
Willemijn Ja, en volgens mij denkt hij er nog
steeds over na. Maar het kan dus wel. Je
hoeft je manuscript niet helemaal af te
schrijven.
Geerteke Let je ook op de ‘klik’, want jij moet
uiteindelijk die auteur gaan begeleiden?
Willemijn Ja, daar let ik wel op. Soms is het wel
moeilijk. Niet met mensen die spontaan een
manuscript opsturen, maar met mensen met
wie ik een gesprek heb. Ik vraag me dan af
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of dat boek er ooit komt. Als iemand meteen
aangeeft “Ik ben heel moeilijk te begeleiden”,
dan denk ik, oké, dat wordt een ingewikkeld
verhaal. Het belangrijkste is dat je elkaar
tekstmatig snapt. Niet of ik iemand leuk vind,
of iemand mij.
Geerteke Wat moet je vooral doen als je een
manuscript wilt insturen? En wat moet niet?
Willemijn Ten eerste: leg je manuscript een
maand of langer weg. Kijk er niet naar. Lees het
na een maand opnieuw. Ga in het café zitten,
zodat je dus ook echt weg bent, neem pen en
papier mee en schrijf op wat je opvalt. Meestal
kun je vrij snel zien of iets mooi is of weg kan.
Probeer zelf je eigen kritische lezer te zijn. Dat
kan alleen als je er afstand van hebt genomen.
Een andere tip is om te kijken bij welke
uitgeverij jouw manuscript zou passen. Wat
voor boeken heb je in de kast staan? Welke
uitgeverij vind je leuk of spannend? Dus niet
blind naar alle uitgeverijen sturen. Kan wel,
maar het is ook fijn om het gericht naar een
bepaalde plek te sturen, omdat je denkt dat
jouw verhaal daar thuis hoort.
Ook een goede synopsis is fijn. Een
begeleidende brief waarin je vertelt wie je bent
en wat je hebt gedaan, is ook belangrijk. Dus
als iemand tekstschrijver is van beroep of een
schrijfwedstrijd heeft gewonnen, dan is dat
voor ons reden om er nog eens specifiek naar te
kijken.
Wat je niet moet doen, is persoonlijk je
manuscript brengen. En ook niet eindeloos
nabellen en vragen “Heb je het al gelezen?”
Dat werkt in je nadeel. Dat is een ‘no-go’, zeg
maar.
Geerteke Waarom is het voor veel mensen
moeilijk om echt te beginnen met schrijven?
Willemijn Omdat mensen vaak bezig zijn met het
eindproduct en dus ook met het publiek. Dan
denk je bij ieder woord is dit wel interessant
genoeg voor de lezer, past het wel in de
boekenkast, en dan is niks goed.
Geerteke Zelfcensuur.
Willemijn Ik raad schrijvers aan om te beginnen
met dat wat ze echt leuk vinden om te schrijven.
Iets heel kleins, een anekdote bijvoorbeeld.
Dan ben je in ieder geval begonnen. En als
je meerdere hoofdstukjes hebt, is het veel

makkelijker om de volgende dag door te
schrijven.
Geerteke Je hoeft dus niet vooraf de structuur
helemaal klaar te hebben?
Willemijn Liever niet zelfs, tenminste ik raad dat
af. Bij sommige auteurs werkt het, maar bij veel
auteurs krijg je een soort inkleuroefening en dat
maakt het niet sprankelend genoeg. Stel, je hebt
een onderwerp waar je graag over wilt schrijven.
Iemand heeft bijvoorbeeld een grappige jeugd
gehad en schrijft daar verschillende scènes over.
Die hoef je niet logisch op te schrijven. Achteraf
kun je de chronologische volgorde bepalen.
Geerteke Schrijf dus vanuit je gevoel?
Willemijn In eerste instantie wel. Achteraf dan
word je je eigen redacteur. Dan moet je dus
bepalen wat erin blijft en eruit gaat.
Geerteke Wat kan je doen als je vastloopt , want
dat gebeurt toch vroeg of laat?
Willemijn Stoppen in eerste instantie, naar
buiten. Als ik schrijf en vastloop, dan moet ik
even bewegen, even fietsen, echt weg. Wat ook
helpt, is teksten lezen die je erg mooi vindt,
zodat je weer weet wat je aanspreekt en dan kun
je ook weer terug.
Geerteke Raad je sowieso aan veel te lezen?
Willemijn Ja! Je moet veel lezen. Kijk van andere
schrijvers af hoe ze het doen, zoals structuur.
Zo heb ik dit vak geleerd, door veel te lezen en
te zien hoe anderen het doen. Je moet vooral
ontdekken wat je smaak is, wat je bijzonder
vindt, dat is fijn om te weten.
Geerteke Wat is precies ‘show, don’t tell’?
Willemijn Show don’t tell is droog informatie
geven, het niet beeldend vertellen. Een
voorbeeld is als je zegt, “Harry voelt zich
ongelukkig”. Dan geef je alleen maar een
droog feit. We willen graag dat je laat zién hoe
ongelukkig Harry is. Door de vreselijke situaties
die hij meemaakt. Dit gaat bij veel auteurs
verkeerd, ook bij schrijvers die vaker hebben
geschreven. Het is moeilijk. Natuurlijk moet je
soms dingen gewoon droog zeggen, maar op
essentiële punten vind ik dat je zoveel mogelijk
moet laten zien, zodat je lezer zelf de conclusie
kan trekken.
Geerteke Dat is dus ook de valkuil van show,
don’t tell. Want je hebt het de hele tijd in je
achterhoofd als je aan het schrijven bent.
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Willemijn Ja, klopt. Zeker als je het ik-perspectief
gebruikt in de tegenwoordige tijd. Want als
iemand door de deur gaat, dan gaat de klink
van de deur naar beneden. Of iemand pakt
koffie en zet het kopje op een tafel dan schrijf je
“Ik zet het kopje koffie op de tafel”. Je bent dan
alles aan het laten zien. Het nadeel is dat alles
belangrijk wordt. Dus de valkuil is dat je alles
benoemt.
Geerteke Vind je het belangrijk dat elke scène een
doel heeft in je boek?
Willemijn Ja, elke scène moet een doel hebben,
maar het hoeft niet allemaal ‘plotgerelateerd’
te zijn. Je hoeft niet bij iedere scène het karakter
van je hoofdpersoon te benadrukken. Maar er
mag geen scène inzitten waarvan je denkt: die
had er net zo goed uit gekund.
Geerteke Je moet dus heel veel schrappen tijdens
het schrijven?
Willemijn Ja, je moet veel schrappen. En dat kun
je alleen maar achteraf doen. Soms heb je scènes
geschreven die je als schrijver nodig hebt om een
brugje te slaan. Je bent namelijk niet in staat
om het hele boek te overzien. Achteraf kun je
zeggen: die scène kan eruit. Maar de informatie
over je personage in die geschrapte scène kun je
wel weer gebruiken. Daarvoor zijn er overigens
redacteuren. Het is vaak moeilijk om het zelf te
zien.
Geerteke Hoe schrijf je een goede dialoog?
Willemijn Om het verschil te duiden, heb ik hier
twee voorbeelden van dialogen.
Dialoog 1:
“Wil je misschien een kopje thee drinken?”
Ze schenkt zonder op antwoord te wachten
thee in twee kopjes en schuift een kopje naar
hem toe.
“Je moet behoorlijk oppassen, want het kopje is
nog bijzonder heet.”
“Had ik je zojuist niet verteld dat ik geen thee
wil drinken?”
“Natuurlijk wil je wel thee drinken. Kijk eens
goed, ik zet het kopje op het nachtkastje.”
Ze zet het kopje neer en geeft hem een zoen op
zijn wang.
“Ik heb namelijk voor jou speciaal kamillethee
gemaakt.”
Dialoog 2:
“Wil jij ook een kopje thee, lieverd?”

Ze schenkt zonder op antwoord te wachten
thee in twee kopjes en schuift een kopje naar
hem toe.
“Oe, heet, pas op hoor, de thee is nog bijzonder
heet.”
“Ik, ikke, ik hoef denk ik nu niet echt thee of
zo.”
“Oh nee, wil je geen thee? Natuurlijk wil je wel
een kopje thee.”
Ze zet het kopje op het nachtkastje en geeft hem
een zoen op zijn wang.
“Wat jij namelijk niet weet is, dat ik dus
speciaal voor jou kamillethee heb gezet.”
Geerteke De eerste is niet heel realistisch, meer
vervaardigd. De tweede is echt spreektaal.
Willemijn Ja, dat is wel de conclusie van de
tweede dialoog. In de eerste heb ik vooral
volzinnen gebruikt. Maar zo praten wij niet.
Als ik met jou praat dan zeg ik vaak ‘uh’
tussendoor. Ik maak zinnen niet af, of begin
opnieuw. Maar als ik dat zo zou opschrijven
dan worden dat heel rare zinnen. Dan schrijf je
wel spreektaal, maar het leest niet lekker. Het is
meer een combinatie.
Geerteke Dat staat in het derde voorbeeld, kun je
dat voorlezen?
Willemijn “Jij ook een kopje thee lieverd?”
Ze schenkt zonder op antwoord te wachten
thee in twee kopjes en schuift een kopje naar
hem toe.
“Pas op hoor, het is nog heet.”
“Ik hoef geen thee.”
“Natuurlijk wel, natuurlijk wil je thee, hier pak
aan.”
Ze zet het kopje op zijn nachtkastje en geeft
hem een zoen op zijn wang.
“Ik heb namelijk speciaal voor jou kamillethee
gezet, daar houd je toch zo van? Geloof mij, jij
wilt thee. Ik ken je langer dan vandaag.”
Geerteke Veel compacter en ook meer ruimte
voor subtekst.
Willemijn Ja er zit een soort stelligheid in. Wat
ook vaak gebeurt bij beginnende schrijvers is
dat een dialoog een beetje chitchat-achtig
wordt. Mensen praten nou eenmaal vaak om
het praten, niet omdat ze iets willen zeggen,
zo van “Goh, je haar zit leuk. Ja dankjewel,
ik heb het net gewassen. Oh nou, dat zie je
inderdaad.” Dan denk ik, wat heb ik daaraan?
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Het is de bedoeling om met de dialoog
spanning te creëren. Dat de dialoog een
aanvulling is op dat wat je wilt zeggen. En dan
heb je het weer over show, don’t tell: wat wil je
met de dialoog laten zien over bijvoorbeeld je
personage?
Geerteke Het moet dus weer een doel hebben?
Willemijn Uiteindelijk wel ja, vooral een dialoog.
Ik denk zelfs dat je bij een dialoog nog strenger
moet zijn op wat je wel zegt en wat je niet
zegt. Je dwingt de lezer om in een dialoog
heel erg in het hier en nu mee te gaan met je
personages. Dan wil je wel een soort spanning
voelen of weten waar ze het over hebben.
Zodra het een gesprek wordt dat maar wat
voortkabbelt, verlies je makkelijk de aandacht.
Veel makkelijker dan in lopende tekst, zoals we
dat noemen.
Geerteke Ten slotte, heb jij nog een aantal tips
voor beginnende schrijvers?
Willemijn Lees heel veel, dat is belangrijk. En
begin met op te schrijven wat je leuk vindt,
waar je echt zin in hebt. Probeer een beetje
los te komen van wat allemaal moet en wat
binnen de wereldliteratuur nog mist. Ik kreeg
op mijn schrijfopleiding te horen dat alles al
is geschreven. Probeer dus niet te origineel te
zijn. Probeer niet te veel na te denken over hoe
het zou moeten. Als je klaar bent of vastloopt,
leg het dan even weg en kom na een tijdje weer
terug, na een paar weken of zo. Lees het dan
opnieuw, maar kritisch. Wees zelf je eerste
kritische lezer.
De allerbelangrijkste tip is: probeer een beetje
zelfspot te behouden. De manuscripten die
wij krijgen, zijn vaak heel serieus en zwaar.
De kracht van literatuur zit hem er in dat je
iets wat zwaar is op een luchtige manier kunt
brengen, waardoor je lezer voelt hoe zwaar het
is. Op het moment dat iets dramatisch is, zoals
de dood van iemand en je brengt het ook nog
eens heel zwaar, dan komt dat niet over.
Probeer dus als auteur een beetje van die
luchtigheid en zelfspot te voelen. Dat geeft ook
een bepaalde afstand tot je onderwerp, wat
belangrijk is.
Geerteke Dank je wel, Willemijn.
Willemijn Graag gedaan!

INTERVIEW MET ILONKA REINTJENS,
UITGEVER SPANNING BIJ UITGEVERIJ
THE HOUSE OF BOOKS.

Geerteke Ilonka, wie is jouw favoriete schrijver?
Ilonka Moeilijke vraag. Het is er sowieso niet één
en het wisselt. Misschien wel altijd het laatste
boek dat ik heb gelezen en goed vond.
Geerteke Wat is het laatste boek dat je hebt
gelezen?
Ilonka Een boek dat ik heb aangekocht voor
mijn fonds is The daughter van Jane Shemilt.
Dat is een Engelstalig debuut dat nog niet uit is,
dus echt nog in manuscriptfase. Maar ik vond
het fantastisch. Wat ik daarvóór heb gelezen −
wat overigens niet met mijn werk te maken
had − was Dit zijn de namen van Tommy
Wieringa. Ik vind hem ook echt een fantastische
schrijver.
Geerteke Wat maakt hem zo goed?
Ilonka Heel mooie zinnen. Hij is één van de
weinige schrijvers van wie ik zinnen soms
opnieuw lees of waarvan ik denk, als je
dingen zo op kunt schrijven dan heb ik veel
bewondering voor je. Daarnaast heeft hij ook
nog originele verhalen en mooie personages
en heel mooie beginzinnen, ook in Dit zijn
de namen. Helaas weet ik die nu niet meer
letterlijk, maar iets van “Hij was niet de man
geworden die hij dacht dat hij zou zijn.” Dat
vind ik dan zo mooi.
Geerteke Wat doe jij precies binnen de uitgeverij?
Ilonka Ik ben uitgever voor het Spanningsfonds.
Dat houdt in dat ik het fonds uitbreid met
nieuwe titels.
Geerteke Waar haal je al die nieuwe titels
vandaan?
Ilonka Veel uit het buitenland. Ik denk dat
de verhouding van mijn fonds nog 80/20 is.
Tachtig procent is vertaald en twintig procent is
Nederlandstalig. Daar moet wat meer evenwicht
in komen. Ik ga ook naar buitenlandse beurzen.
Daar heb ik contactscouts en probeer ik overal
nieuw talent vandaan te vissen.
Geerteke Wat voor type uitgeverij is The House of
Books?
Ilonka We hebben vier fondsen: fictie, dus
de romans, mijn fonds, dat is Spanning,
kinderboeken en non-fictie. The House of Books
is van alle markten thuis, geschikt
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voor een breed publiek, en dat is denk ik ook
de kracht. We zetten niet in op één segment,
maar op meerdere. Dat maakt ons een heel
diverse uitgeverij. Hiervoor zat ik bij een meer
literaire uitgeverij. Dat is wel een verschil,
qua doelgroep en dus in welke boekhandel je
boeken liggen.
Geerteke Welke bekende schrijvers
vertegenwoordigen jullie?
Ilonka De Amerikaanse Tess Gerritsen is de
grootste van mijn fonds. We hebben ook
Sophie Kinsella, zij is heel groot in de
zogenoemde vrouwenromans. En bij nonfictie heb je grote uitschieters als Cesar Millan
met zijn hondenfluisteraar-boeken. Bij de
kinderboeken is Busser & Schröder de grootste,
een Nederlands schrijversduo.
Geerteke Heb je zelf ook de ambitie om een boek
te schrijven?
Ilonka Wel voordat ik bij een uitgeverij ging
werken. Ik weet niet of ik dat nu nog durf. Dan
word je ingehaald door je eigen werk.
Geerteke Hoeveel manuscripten krijgen jullie
wekelijks binnen?
Ilonka Heel veel, zeker na de boekenbeurs in
Londen, soms wel tien per dag. De Nederlandse
manuscripten komen bij ons binnen in een
grote vergaarbak en dat wordt dan per fonds
opgedeeld. Dat zijn er zeker één of twee per dag,
soms wat meer, soms wat minder.
Geerteke Die lees jij na de eerste selectie?
Ilonka Nee, in principe doe ik de selectie zelf. Ik
vraag wel eens of mensen meekijken, zoals een
stagiaire. Maar in principe moet je toch zelf
kijken of het wel iets is, of niet.
Geerteke Hoe groot ik jullie redactie?
Ilonka Wij zitten op de uitgeefredactie met vijf
mensen, wat niet veel is. Dan heb je nog een
bureauredactie. Maar die houdt zich minder
bezig met fondsuitbreiding.
Geerteke Wat vind je belangrijk bij het
beoordelen van een manuscript, waar let
jij op?
Ilonka Dat is moeilijk, want je hebt natuurlijk
het technische gedeelte. Maar hoewel je veel
verbeterpunten kunt opschrijven waaraan een
boek moet voldoen, gaat het er uiteindelijk toch
om dat je als lezer gegrepen wordt. Door het
verhaal, de stijl, of wat dan ook.

Geerteke Als jij gegrepen wordt door een
manuscript, moeten alle andere teamleden dan
hetzelfde gevoel hebben?
Ilonka Nee, in principe moet ik dat hebben. We
hebben wel nog een uitgeefdirecteur die op
een gegeven moment zegt: “Ja, oké, ga er maar
mee door.” Maar de selecties worden door de
uitgevers en de redacteuren gedaan.
Geerteke Hoe ga je verder als je bent gegrepen?
Ilonka Dat gegrepen worden is vooral in het
begin. Dan heb ik misschien tien pagina’s
gelezen en dan denk ik: laat ik eens wat
meer informatie inwinnen over de auteur.
Wat voor iemand is het? Heeft hij al meer
geschreven? Zit hij al in een bepaald circuit
waar ik hem misschien van ken? Ik ga dus
achtergrondinformatie zoeken. Daarna ga ik
verder lezen, want voordat je met een auteur
een gesprek hebt, wil je het hele boek gelezen
hebben.
Geerteke Jij vindt het dus belangrijk dat het hele
manuscript wordt aangeleverd?
Ilonka Ja, maar dat komt omdat ik manuscripten
in mijn fonds Spanning niet kan beoordelen op
een paar hoofdstukken. Ik moet weten hoe die
plot zich ontwikkelt en hoe de spanningsboog
wordt vastgehouden. Een roman kun je
misschien nog wel aankopen op één hoofdstuk,
omdat je vindt dat de stijl of het taalgebruik zo
fantastisch is.
Geerteke Jij doet zowel Thrillers als Crime
Fiction. Wat is het verschil?
Ilonka Onder Crime Fiction schaar ik de
detectives, dus een hoofdinspecteur die weer
een moord oplost. En onder Thrillers valt
bijvoorbeeld psychologische suspense. Dus er
hoeft niet per se een moord gepleegd te worden,
niemand hoeft dood te gaan en dan kan er toch
spanning zijn.
Geerteke Wat moet je vooral doen als je een
manuscript bij jullie inlevert?
Ilonka Probeer zo professioneel mogelijk te zijn.
Lever dus een net manuscript in. Doe er een
goede begeleidende brief bij. Vertel iets over
jezelf. Wees niet te summier daarin. Het is fijn
om een beetje achtergrond te weten van iemand.
En… wees geduldig.
Geerteke Hoelang moet je meestal wachten op
een antwoord?
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Ilonka Dat kan lang duren. Het duurt gewoon
lang om iets goed te bekijken. Aan de andere
kant is het ook een beetje de waan van de
dag. Er zijn vaak andere dingen die eigenlijk
belangrijker zijn dan kijken wie er allemaal
manuscripten instuurt.
Geerteke Waaraan moet ik dan denken? Een paar
maanden, een half jaar?
Ilonka Ja, drie tot zes maanden ongeveer.
Geerteke En wat moet je vooral niet doen?
Ilonka Een slordig manuscript inleveren. Als ik
zie dat op de eerste pagina een fout staat, leg ik
het eigenlijk al weg.
Geerteke Of in de begeleidende brief?
Ilonka Ja. Besteed dus aandacht aan de
presentatie.
Geerteke Waarom is de eerste zin van een boek zo
belangrijk?
Ilonka Het belang van de eerste zin is dat je je
lezer meteen het verhaal binnensleurt. De
meeste mensen staan in de boekwinkel, slaan
het boek open en lezen de eerste zin. Als die
saai of te langdradig is of gewoon niet goed, dan
leg je het weg. Ik heb in het boek De Schrijfbijbel
drie voorbeelden van beginzinnen genoemd.
Geerteke Kun je die voorlezen?
Ilonka Ja, uit Half mens van Maartje Wortel is dit
de eerste zin:
“Ik heb laatst gelezen dat je ’s ochtends bij het
wakker worden al beslist of je diezelfde dag
bijvoorbeeld een ijsje gaat eten.”
Dat vond ik een heel leuke beginzin, dan denk
ik, oké en dan?
Geerteke Een soort feitje?
Ilonka Een feitje en ik wil dan minstens weten
waarom ze daarover begint. Dus je leest verder.
Een ander voorbeeld is de beginzin uit het boek
U zult versteld staan van onze beweeglijkheid
van Dave Eggers:
“Alles hierbinnen speelt zich af nadat Jack
gestorven was en voordat mijn moeder en ik
verdronken in de koele looizuurkleurige rivier
Preferre in het oosten van de binnenlanden van
Colombia, met veertig inlanders die we nog niet
hadden ontmoet op een brandende veerpont.”
Het knappe aan deze zin vind ik dat hij het
hele verhaal weggeeft en toch denk je: ik wil
weten wat daar is gebeurd. Wat voor het fonds
Spanning natuurlijk vaak niet opgaat, is in de

eerste zin zeggen: “Die en die heeft die en die
vermoord en we gaan nu kijken waarom.” Dan
haal je de hele clou uit het boek, maar voor
literatuur kan dat prima en Eggers heeft dat zo
briljant gedaan. In die zin zit zoveel. Er zit een
heel verhaal in besloten. Wie is Jack en hoezo
verdronken hij en zijn moeder en hoe kwamen
ze dan in Colombia? Er zitten zoveel vragen in
dat je verder leest.
De laatste beginzin is die van Anna Gavalda uit
het boek Samen ben je minder alleen:
“Paulette Lestafier was niet zo gek als gezegd
werd.”
Hier wordt meteen een personage
geïntroduceerd waarvan je denkt, waarom
was ze niet gek? en wie is zij? en wat doet ze
in het verhaal? Ik geloof dat de essentie van de
beginzin is dat deze een appèl doet op de lezer.
Geerteke En moet je die beginzin dan direct
vanaf het begin perfect hebben of kun je die ook
later schrijven, als je boek bijna af is?
Ilonka Dat ligt aan wat voor schrijver je bent.
Je kunt al jaren een zin in je hoofd hebben
waaruit een roman voortvloeit. Je kunt ook
een roman in je hoofd hebben waarbij je een
eerste zin moet zoeken. Ik vind zelf het begin
het moeilijkst om te schrijven. Soms kun je wel
een verhaal in je hoofd hebben, maar als je je
niet over die eerste zin heen kunt zetten − bijna
letterlijk − dan stokt het. Dus moet je soms
beginnen met de tweede zin of de tweede alinea.
Geerteke Moet je vooraf de structuur van je
verhaal op papier hebben gezet?
Ilonka Ook dat ligt weer aan wat voor schrijver
je bent. Ik heb met verschillende schrijvers
samengewerkt en ik werk nu met twee
Nederlandse auteurs samen die compleet anders
schrijven. De een werkt een structuur uit, bijna
schematisch, per hoofdstuk, dan gebeurt zus,
dan gebeurt dit. En de ander is veel vrijer. Die
gaat zitten en schrijft. Werk zoals voor jou het
beste werkt. Ga je vooral niet in een keurslijf
duwen, omdat je denkt dat het zo hoort. Maar
ik merk wel dat het fijn is om een schema te
hebben op het moment dat je vastloopt.
Geerteke Hoe kun je het beste zo’n schema
maken?
Ilonka Je kunt het zelfs uittekenen. Als je een
tijdslijn zou tekenen, dan begin je bij A en
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je wilt uiteindelijk naar Z, want dat is het
einde van je verhaal. Vervolgens kun je bijna
schematisch aangeven wat bij elk hoofdstuk de
kern is.
Geerteke Hoe weet je of de structuur staat? Het
is toch lastig om objectief naar je eigen tekst te
kijken?
Ilonka Dat is het moeilijkste van alles. Als je dat
heel goed zou kunnen, dan zou je bijna je eigen
redacteur kunnen zijn.
Geerteke Daarin begeleid jij dus ook?
Ilonka Daar zit heel veel begeleiding in. Op een
gegeven moment word je blind voor je eigen
tekst. Daarnaast kan je een ding verschrikkelijk
belangrijk maken, zoals de kleur van de
begonia’s die in de plantenbakken staan. Dan
kun je daar helemaal op los gaan als schrijver,
terwijl het totaal niets toevoegt voor het verhaal.
En soms zie je dat zelf niet meer. Dan denk je,
nee het is heel belangrijk dat die begonia’s rood
zijn.
Geerteke Hoe belangrijk zijn de personages voor
een verhaal?
Ilonka Ik vind personages de dragers van het
verhaal. Dat zijn natuurlijk ook de mensen
door wie het verhaal verteld wordt. Personages
maken het verhaal interessant. Ik kan me bijna
niet voorstellen dat je een verhaal zou hebben
zonder personages.
Geerteke En moeten alle personages bijdragen
aan de verhaallijn?
Ilonka Nee, absoluut niet. Je hebt altijd een paar
hoofdpersonages die heel bepalend zijn en
daarnaast heb je de bijpersonages. Die in en uit
de scène lopen.
Geerteke Mag je veel van jezelf laten zien in
personages of omgeving? Je hoort vaak dat 98
procent autobiografisch is.
Ilonka Dat is onvermijdelijk, denk ik, want je
schrijft vanuit een bepaalde ervaring. Je kunt
natuurlijk ook de ervaring van iemand anders
pakken, maar als het echt op emotie aankomt,
dan put je altijd uit jezelf. Ik heb een auteur
onder mijn hoede die vaak dingen naspeelt.
Voor Crime Fiction zijn genoeg situaties
waarbij je gelukkig niet uit ervaring kunt
putten, zoals moord. Deze auteur vertelde mij
dat ze in de Ardennen had gesimuleerd dat ze
achterna werd gezeten in het bos. Dus hard

rennen en kijken hoe de takken in je gezicht
slaan en hoe je überhaupt door een bos rent.
Dit om de ervaring te kunnen verwerken in
een boek.
Geerteke Hoe ontdek je jouw eigen schrijfstijl?
Ilonka Door heel veel te schrijven. Misschien
begin je als beginnend schrijver toch altijd met
een voorbeeld voor ogen, omdat je een favoriete
schrijver hebt. Dus veel doen en kijken wat je
het beste ligt en waar je het meeste plezier in
hebt.
Geerteke Hoe zit het met dialect, want dat lees ik
steeds meer in boeken?
Ilonka Ik vind dialect, mits functioneel, heel
leuk. Er zijn voorbeelden waar dialect goed
wordt gebruikt. In de boeken van de Belgische
schrijver Dimitri Verhulst zit veel dialect. Dat
schept veel sfeer.
Geerteke Dan iets heel anders. Het perspectief.
Altijd een lastig onderwerp. Heb je een aantal
voorbeelden?
Ilonka Je maakt vooraf de keuze welk perspectief
je gebruikt. Ik vind dat altijd moeilijk om te
sturen, omdat het van invloed is op het verhaal.
Je kunt zelfs van perspectief wisselen. Zo kun
je een ik-perspectief tegenover een soort
alwetende verteller hebben. De keuze heeft
gevolgen voor bijvoorbeeld de spanning in je
boek.
Bij een alwetende verteller zou een
tekstfragment zo klinken:
“Ze legde haar hand op de klink niet wetende
dat achter de deur de moordenaar op haar
wachtte.”
Dat is iets heel anders dan dat je zegt bij een
persoonlijke verteller:
“Ik leg mijn hand op de klink en duw de deur
langzaam open. Een schreeuw ontsnapt aan
mijn keel, daar staat mijn moordenaar.”
Het is gewoon een andere blik. De
onpersoonlijke verteller:
“Ze legde haar hand op de klink en duwde hem
langzaam naar beneden. Ze opende de deur en
haar hart sloeg over toen ze recht in de ogen
van een man keek.”
Je merkt ook dat dit invloed heeft op het gevoel
van spanning.
Geerteke Het lijkt mij moeilijk om een perspectief
te kiezen.
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Ilonka Dat is dus ook uitproberen. Ik ken
schrijvers die begonnen met het ik-perspectief
en er later achter kwamen dat het niet werkte.
Geerteke Merk je dat dan aan de spanning, dat
die verslapt?
Ilonka Ja, aan de spanning of dat bepaalde
scènes niet werken. Soms heb je een ander
perspectief nodig om spanning op te bouwen.
Een alwetende verteller kan meer zien dan een
ik-personage.
Geerteke Je kunt dus ook twee perspectieven
tegelijkertijd gebruiken?
Ilonka Dat je wisselt, ja dat kan.
Geerteke Maar dan moet je het dus consequent
gebruiken?
Ilonka Heel consequent, ja.
Geerteke Dat is dan ook weer een taak voor jullie,
om daar goed op te letten?
Ilonka Klopt, en ik vind perspectief één van de
moeilijkste dingen in een verhaal.
Geerteke Je hebt een verschil tussen een actieve
en een passieve stijl, bijvoorbeeld in de verleden
tijd en in de tegenwoordige tijd schrijven. Wat
is daar het verschil tussen of hoe kan dat je
verhaal beïnvloeden?
Ilonka De benaming zegt het eigenlijk al, de
actieve stijl, is veel meer in het moment, dan
de passieve stijl, dat is toch een soort van
registratie achteraf. Beide kunnen heel goed
werken, maar het heeft ook weer met je keuze
te maken. Speel je heel kort op de bal, dus dat
je lezer elke keer verrast wordt? Of wil je juist
dat je lezer wat meer achterover kan leunen en
denkt oké, ik word meegenomen en we zien wel
waar we heengaan.
Geerteke Hangt misschien ook af van het genre?
Ilonka Hangt af van het genre, ja. Maar toch,
ik denk dat het vooral te maken heeft met wat
werkt voor het verhaal.
Geerteke Wat is jouw ervaring met het schrappen
van tekst, dus ‘kill your darlings’?
Ilonka Schrappen is de essentie waardoor je
uiteindelijk tot een goed boek komt.
Geerteke Hoeveel versies schrijven auteurs
voordat het boek in de winkel ligt?
Ilonka Verschilt, maar ik denk dat het er zo’n
twee of drie zijn. Daarna moet je je toch
afvragen waar het wringt in het boek, want
dan is er waarschijnlijk meer mis dan alleen

maar een alinea. Dan moet je naar de grotere
structuur gaan kijken.
Geerteke Moet volgens jou alles een functie
hebben in een boek?
Ilonka Ja, het liefste wel. Je wil toch de plot
vasthouden. Zeker voor Spanning is de plot echt
belangrijk. Omdat je aan een plot bouwt, moet
bijna alles wel een functie hebben.
Geerteke Je zei al dat je veel moet lezen om jezelf
als schrijver te ontwikkelen. Wat zijn nog meer
aanraders?
Ilonka Veel schrijven. Jezelf blijven oefenen.
Wees heel kritisch op jezelf, maar vraag ook
zeker andere mensen wat ze ervan denken
en probeer ook daar professioneel in te zijn.
Vraag niet alleen je moeder of zus of je beste
vriendin, dus niet alleen mensen die dicht bij
je staan, want die zeggen altijd dat het goed
is. Er zijn tegenwoordig veel mensen die als
freelanceredacteur werken. Huur hen in om een
keer mee te lezen of om een adviserende rol op
zich te nemen.
Geerteke In welk stadium moet je zoiets doen?
Ilonka Als je schrijven echt serieus neemt, zorg
dan dat je een eerste manuscript hebt waar
je zelf heel tevreden over bent en probeer
dat zo objectief mogelijk te bekijken. Stuur
dat vervolgens naar iemand die bijvoorbeeld
als freelanceredacteur werkt en advies geeft
aan beginnende schrijvers. Zo zorg je ervoor
dat je goed beslagen ten ijs komt zodra je je
manuscript naar een uitgeverij stuurt. En wees
dan zo professioneel mogelijk, bij het insturen
van je manuscript.
Geerteke Kijken bij welke uitgeverij past bij mijn
verhaal?
Ilonka Ja, niet zomaar een bulkmailing doen naar
alle uitgeverijen in Nederland. Probeer dat heel
specifiek te doen en te beargumenteren, want
dat helpt.
Geerteke En meedoen aan schrijfwedstrijden?
Ilonka Ja, heel belangrijk! Vooral omdat je
jezelf dan oefent. Vaak krijg je goede feedback
waarom iets niet of wel werkt. Het is ook leuk
om een beetje in het wereldje te komen, om
andere beginnende schrijvers te ontmoeten en
ervaringen uit te wisselen. Als je begint met
schrijven, zoek je toch lotgenoten zodat je over
jezelf en je schrijfsels kunt leren.
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Geerteke Maar ook om je netwerk uit te breiden,
je moet boven op die stapel komen?
Ilonka Ja, dat werkt ook erg goed. Dan kun je
tegen een redacteur zeggen: goh, ik kwam je
laatst tegen en we hadden het daar en daar over,
wil je een keer iets van me lezen?
Geerteke Heb je ten slotte nog een aantal tips
voor beginnende schrijvers?
Ilonka Veel lezen, veel schrijven en laten toetsen.
Laat het aan andere mensen lezen buiten je
directe kring. Maar wees daar ook professioneel
in: durf te schrappen. Probeer bijvoorbeeld een
enorm wollig manuscript te schrijven en dan
te schrappen. Kleed de scène eerst overdreven
aan en kleed hem dan weer helemaal uit. En
houd vol. Dat is ook een goede tip. Geef niet
te snel op. Ik kan me voorstellen dat je als
beginnende schrijver denkt dat het je niet lukt.
Maar er zijn genoeg mensen die graag advies
geven. Ga dus naar leuke festivals, doe mee
aan schrijfwedstrijden, zoek de mensen op en
probeer inderdaad dat netwerk op te bouwen.
Geerteke Dank je wel, Ilonka.
Ilonka Graag gedaan!
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