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Schrijftips nodig?
Ik heb er ook nog wel een paar!
Vrijwel iedere schrijver doet het: schrijftips geven. Zodat de lezers
ervan op hun beurt schrijvers kunnen worden om vervolgens ook
schrijftips te kunnen geven.
Goed, ik dacht: laat ik geheel aan die verwachtingen voldoen en ook
maar eens beginnen met schrijftips. Ik heb er tenslotte een heleboel
gehoord/in mijn hoofd/op mijn Mac staan. En ik heb er zowaar aan een
paar echt wat gehad.
Eerder heb ik trouwens al wat schrijftips op mijn blog op
edwardhendriks.nl gepubliceerd.
De rest van de tips vind je in dit e-book. Het zijn er 101, om precies te
zijn. Natuurlijk had ik er nog meer kunnen opschrijven. Veel meer zelfs.
Maar 101 is een leuk aantal, dus laat ik hier maar eens meer beginnen.
Bovendien moest ik weer verder met schrijven. Een schrijver die alleen
schrijftips geeft is tenslotte ook maar niks.
Laat het me weten als je zelf goede tips voor creatief schrijven hebt. Of
als je iets wilt vertellen over jouw eigen ervaringen met de tips in dit ebook. Ik ben benieuwd. Mogelijk kan ik dan later nog eens een update
van dit e-book uitbrengen.
Edward Hendriks,
November 2017

Schrijftip #1: maak af wat je
begint
Misschien wel de allerbelangrijkste schrijftip ooit. Begin je met een
verhaal? Zorg er dan voor dat je het afmaakt! Hier stranden de meeste
wannabe-schrijvers al. Beginnen is makkelijk. Doorgaan en volhouden is
moeilijk. Ja, onderweg krijg je andere ideeën. Ideeën die misschien nóg
beter lijken. Aanlokkelijk genoeg om je schrijfsel aan de kant te schuiven
en helemaal opnieuw te beginnen. Niet doen! Schrijf de ideeën even
snel op in een documentje. Dan kunnen ze uit je hoofd en kun jij verder
met je roman, verhaal, novelle, of wat je dan ook maar wilt schrijven.
Echte schrijvers herken je aan hun doorzettingsvermogen. Ze weten dat
ze een geestelijke marathon moeten afleggen. Ze laten zich niet van hun
doel afleiden, voordat ze het hebben bereikt. En dat is precies wat jij ook
gaat doen.

Schrijftip #2: hou het balletje aan
het rollen
De tweede schrijftip die ik je wil geven, sluit naadloos aan op de eerste.
Als je een (langer) verhaal wil schrijven, moet je momentum creëren.
Zorg ervoor dat het balletje blijft rollen. Je verliest momentum als je
tijdens het schrijven van die allesbepalende eerste versie gaat
redigeren, als je een 'schrijfpauze' inlast omdat je het zo druk hebt of als
je eerst nog research voor je boek wilt gaan doen. Onverstandig. Blijf in
plaats daarvan doorschrijven en bedenk dat dit soort dingen altijd later
nog kunnen. Schrijf elke dag, ook al zijn het maar honderd woorden.
Schrijf desnoods op: 'hier nog verder onderzoek doen naar bladibla'. Ga
gewoon door met het verhaal. Alles om te voorkomen dat jouw boek in
wording toch in die vermaledijde la met onaffe manuscripten belandt.

Schrijftip #3: maak je geen
zorgen om die eerste versie
De eerste versie van een manuscript is altijd slecht. Van welke schrijver
dan ook. Elke serieuze schrijver zal dat beamen. Probeer die eerste
versie dus vooral niet mooi op te schrijven, maar hou het bij mijn tip
nummer 2: hou het balletje aan het rollen. Quick and dirty. Leg je erbij
neer dat het échte werk nog moet beginnen op het moment dat je
EINDE onder je manuscript schrijft. Je hebt op dat moment tenminste
iets om te redigeren en dat is meer dan dat de meeste wannabeschrijvers kunnen zeggen.

Schrijftip #4: de eerste klap is
een...
...daalder waard. Een cliché als een huis, maar een waarheid als een
koe! Begin je verhaal met iets spannends. Iets waardoor de lezer zich
meteen al zal vragen: hoe gaat dit verder? Je moet bedenken dat je op
elke pagina opnieuw de strijd om de aandacht van de lezer moet
aangaan. Jouw boek is immers snel weggelegd en er lonken continu
verleidingen. Televisie, sociale media, andere goede boeken,
huisgenoten, een spinnende kat... Zeker in het begin is het voor de lezer
makkelijk om het boek weer weg te leggen. Hij heeft er immers nog niet
veel tijd in geïnvesteerd. Maar jij zorgt ervoor dat hij verder leest door
hem (of haar, dat kan natuurlijk ook) meteen bij de lurven te grijpen.
Zorg er wel voor dat je genoeg context biedt, zodat je lezer niet meteen
in verwarring achterblijft. Wil je jouw verhaal desondanks niet spannend
beginnen, zorg dan in ieder geval voor een begin met een dialoog of een
gebeurtenis. Niets is zo saai als een opening met een uitgebreide
beschrijving van je hoofdpersonen.

Schrijftip #5: de kracht van
details
Details maken je verhaal en kunnen een treffende omschrijving van
personages of omgevingen geven. Een goede beschrijving bestaat uit
een paar goed gekozen details die al het andere vertegenwoordigen.
Dan hoeft het niet lang te zijn. Daarbij geldt: de details die het eerste in
je opkomen zijn vaak het beste. Stephen King (ja, ik gebruik hem vaak in
mijn voorbeelden) verwoordt het bijvoorbeeld zo: het meisje had een
bleke, vale huid, kleurloze haren en een teruggetrokken houding. Hier
beschrijft hij zijn personage Carrie in zijn gelijknamige debuut. Iedereen
kan zich meteen een voorstelling van het kind maken door deze rake
typering zonder overbodige toevoegingen.

Schrijftip #6: de kracht van de
zintuigen
Met onze zintuigen nemen we de wereld om ons heen waar. We voelen,
we ruiken, we zien, we horen, we proeven. En dan is er nog dat zesde
zintuig. Intuïtie. Zintuiglijke informatie is geloofwaardig, realistisch. Als
we lezen hoe het in een trein naar 'natte hond' ruikt of als onze
hoofdpersoon de smaak van een dode mus in zijn mond heeft, kunnen
we ons daar wat bij voorstellen. Daarom gebruik je alle zintuigen in je
verhaal. Je gebruikt ze in elke scène. Weliswaar niet allemaal tegelijk,
maar probeer te mikken op minimaal twee per scène. Visueel, auditief,
reukzin, tastzin, smaak. Benut ze om je verhaal te verlevendigen. Zo
veel als je kunt.

Schrijftip #7: schrijf naar het
genre
Schrijf je een thriller? Zorg dan voor cliffhangers aan het einde van het
hoofdstuk en blijf niet hangen in ellenlange beschrijvingen, maar werk
eraan dat het verhaal op gang blijft. Een spannend boek maak je
spannender door kortere zinnen en hoofdstukken te kiezen. Zeker
tijdens actiescènes zoals een zinderende achtervolging wil je je lezer
niet kwijtraken met uitgebreide aandacht voor de kleur van de
stoeptegels. Nee, hij wil alleen maar weten hoe het verhaal verdergaat!
Schrijf je literatuur? Dan mogen er uitgebreidere beschrijvingen in je
verhaal staan en kun je meer aandacht aan de woorden zelf besteden.
De lezer van literatuur verwacht dat elke zin en elke alinea een
kunststukje is en heeft meer geduld bij het lezen. Maar in welk genre je
ook schrijft: zorg er altijd voor dat je belangrijke locaties of personages in
je boek voldoende beschrijft, zodat de lezer zich er een voorstelling van
kan maken.

Schrijftip #8: schrijf NIET wat je
weet
Het bekende cliché luidt: schrijf over wat je weet of kent. Maar misschien
heb je wel helemaal niet zo'n interessant leven waar andere mensen
graag over willen lezen. Daarom pleit ik voor schrijven over het
onbekende. Schrijf NIET wat je kent, maar heb de moed om van de voor
jou bekende paden af te wijken. Schrijf gerust over een intergalactische
voetbalwedstrijd tussen menselijke astronauten en aliens in een
ruimteschip. Natuurlijk gebruik je wél de kennis die je in je werk en leven
hebt opgedaan om details levendig en geloofwaardig te maken. Heb je
vroeger op voetbal gezeten, dan weet je hoe het voelt als je de bal
schopt, de euforie van een doelpunt, de schrik van een tackle. Gebruik
die kennis in je verhaal en laat de rest aan je fantasie over. Misschien
moet je nog wat research doen, maar dat is helemaal niet erg. Als jij
maar schrijft waarover je graag zou willen schrijven, in plaats van dat je
met tegenzin schrijft over wat je weet.

Schrijftip #9: je bent niet de enige
Dus jij wilt niet alleen schrijven voor jezelf, maar voor lezers? Echte
lezers die je misschien wel betalen voor je werk? Welkom bij de club. Je
bent niet de enige, maar dat had je natuurlijk al ontdekt. Soms denk ik
weleens: er zijn meer schrijvers dan lezers. Dat kan ontmoedigend zijn,
maar het kan ook in je voordeel zijn. Het is moeilijk omdat er zo veel
concurrentie is dat je echt héél goed je best moet doen om boven te
komen drijven. Je zult moeten vechten voor je eigen lezerspubliek.
Tenzij je er niet om geeft om (veel) gelezen te worden, maar er zijn maar
weinig schrijvers voor wie dat geldt. Er is ook een positieve kant. Het
voordeel van die stevige concurrentie is namelijk dat het veel
makkelijker is om je eigen community van gelijkgestemden te vinden.
Zowel lezers als schrijvers. Zoek ze op, ontdek wie het zijn en deel je
ervaringen. Hoe het is om een thriller te schrijven? En hoe het is om
iemand te vermoorden en in de kofferbak van je auto te stoppen?
Geheel fictief, natuurlijk.

Schrijftip #10: zorg dat je de
basis beheerst
Toegegeven: het gaat bij creatief schrijven niet écht om grammatica of
spelling. Een goed verhaal is oneindig veel belangrijker. Maar toch, als
je schrijft zijn spelling en grammatica de gereedschappen waarmee je
werkt. Als de gereedschappen niet deugen, is het werk minder
vakkundig. Dat geldt voor ieder vak en dus ook voor het schrijversvak. Is
je kennis van taal niet helemaal toereikend? Werk daar dan eerst aan,
voordat je je aan je meesterwerk waagt. Volg bijvoorbeeld een korte
bijspijkercursus over spelling. Het Genootschap Onze Taal biedt goede
cursussen aan. Je kunt jezelf goed trainen in het schrijven door eerst
korte stukken te proberen: een betoog, een brief, een blogartikel. Hoe
gaat je dat af? Hoe zitten de zinnen in elkaar? Je zit gebakken als je
iemand kunt vinden die jou hierbij wil coachen.

Schrijftip #11: vaardigheden zijn
belangrijker dan talent
Sommige schrijvers zijn als schrijver geboren. Maar de meeste
schrijvers ontwikkelen zich in de loop daar jaren. Door heel veel te
schrijven en te lezen. Door veel fouten te maken en daarvan te leren.
Met ieder schrijfsel worden ze een klein beetje beter. En zelf al heb je
veel talent, dan nog kan dat zich niet ontplooien zonder oefening. Wil je
een goede tip? Begin een blog en dwing jezelf minstens één keer per
week een goed stuk te schrijven. Lees daarnaast zo veel als je agenda
dat toelaat. Niet alleen boeken binnen je genre, ook buiten je genre.
Maar je kunt ook leren van blogartikelen, verhalen en andere publicaties.

Schrijftip #12: je hoeft niet
gestudeerd te hebben om
schrijver te zijn
Zo belangrijk als het is om schrijfoefening te hebben gehad, zo weinig
belangrijk is het om een bachelor of master in wat dan ook te hebben.
Niemand zal je ooit vragen waar je je graad in schrijven hebt gehaald.
Nee, als schrijver wordt je puur beoordeeld op wat je schrijft. En dat is
eigenlijk heel goed nieuws.

Schrijftip #13: over geluk
gesproken
Wil je een succesvol schrijver worden? Dan heb je geluk nodig. Dat
klinkt flauw, maar iedere succesvolle schrijver heeft een dosis geluk
gehad. Je kunt erop gaan zitten wacht, maar je kunt het geluk ook een
handje helpen. Door je stinkende best te doen en te schrijven, te
schrijven en te schrijven. Hoe meer verhalen je hebt geschreven, hoe
groter de kans dat er eentje de hoofdprijs is. Je kunt het geluk ook
afdwingen door slimme promotie te bedrijven. En door er iedere dag
voor te zorgen dat je beter wordt.

Schrijftip #14: het gaat langzaam
Als je een carrière als schrijver ambieert, stel je je er maar beter op in
dat het langzaam gaat. Het soort langzaam waarbij een slak een
Formule 1-auto lijkt. Zo langzaam dat het verleidelijk wordt om af te
haken, omdat 'toch niemand op jouw schrijfsels zit te wachten'. Let wel:
niemand wordt 'schrijver' van het een op het andere moment. Nou ja, ze
zijn er wel, maar ze zijn op de vingers van één hand te tellen. Ga er dus
maar vanuit dat jij het langzame pad gaat bewandelen. Tergend
langzaam word je beter, maar met ieder stapje word je ook steeds meer
een 'echte' schrijver.

Schrijftip #15: de eerste versie
schrijf je voor jezelf
Vergeet de lezer. Tenminste, bij het schrijven van die o zo belangrijke
eerste versie (die er in veel gevallen en bij veel wannabe-schrijvers dus
zelfs helemaal nooit komt). Schrijf 'm vanuit je hart. Spuug je gif, laat je
tranen over de bladzijden rollen. En je bloed en zweet ook. Hou je niet
in, maar schrijf wat je wilt schrijven, zonder schroom, zonder je in te
houden. Pas als je die eerste versie helemaal vanuit en voor jezelf hebt
opgeschreven, begin je met herschrijven. En dan hou je wél rekening
met je potentiële lezerspubliek. Je wilt tenslotte gelezen worden,
nietwaar?

Schrijftip #16: de slechterik is
niet slecht
Nee, in zijn eigen ogen is hij bezig met het het goede. Of heeft hij in
ieder geval een goede motivatie voor wat hij doet. Probeer je antagonist
(of je andere 'slechterik') daarom ook tot een rond personage te maken.
Kun je je de film Der Untergang over de laatste dagen van Hitlers Derde
Rijk nog herinneren? Critici van die film vonden dat de Zwitserse acteur
Bruno Ganz Hitler te 'menselijk' had neergezet. Hij was dol op zijn
herdershond, hij was vriendelijk voor zijn secretaresses, hij was er kapot
van dat 'alles was verloren'. Kortom: hij was een mens. En dat maakte
juist de prestatie van de acteur zo goed. De slechterik bleek ineens geen
door en door verdorven bron van alle kwaad, maar een mens van vlees
en bloed. Met slechte én goede eigenschappen. En met boven alles een
doel voor ogen, net als de held van het verhaal. Sterker nog: de
slechterik is de held in zijn eigen verhaal.

Schrijftip #17: experimenteer
volop
De eerste versie is er om risico's te nemen. Vermoord je
hoofdpersonage. Sla linksaf wanneer iedereen denkt dat je rechtsaf gaat
slaan. Experimenteer met taal, begin bij het einde. In de volgende
versies ruim je de rommel en de onzin op, maar tijdens die eerste versie
ga je helemaal los. Wat in je uiteindelijke verhaal overeind blijft zal z'n
gewicht in goud waard zijn.

Schrijftip #18: schrijven en
herschrijven
Die eerste versie is de geboorte van jouw kindje. Maar de
herschrijfrondes zijn de opvoeding. Niet iets om lichtvaardig over te
denken. Zonder geboorte had je geen kindje, maar zonder opvoeding
komt het niet goed. Daarom is schrijven vooral: herschrijven,
herschrijven en herschrijven. Net zo lang tot het verhaal het beste is wat
je op dat moment kunt maken. Natuurlijk hoef je het niet helemaal alleen
te doen. Haal er gerust wat 'opvoeddeskundigen' bij die je van kostbare
adviezen kunnen voorzien.

Schrijftip #19: je hebt oneindig
veel kansen
Dit is het mooie van het vak van schrijver. Je hebt oneindig veel kansen
om die eerste versie 'perfect' te krijgen. Waar een werknemer zich maar
een beperkt aantal fuck-ups kan veroorloven (om over een bondscoach
nog maar te zwijgen), kun jij die eerste versie en de tweede en de derde
rustig verprutsen. Je kunt er maanden over doen. Of jaren. Blijven
sleutelen aan hoofdstukken, alinea's, zinnen en zelf aan losse woorden.
Je gaan net zo lang door tot je tevreden bent.

Schrijftip #20: weet wanneer het
goed genoeg is
Al die kansen om je verhaal zo goed mogelijk te krijgen, dat houdt ook
een gevaar in: je gaat maar door met herschrijven, zonder op te houden.
Tot op zekere hoogte is dat goed. Maar je moet voor jezelf een grens
trekken. Het verhaal moet een keer 'af' zijn. Goed genoeg om in te
sturen voor de schrijfwedstrijd, naar die uitgever of om zelf te publiceren.
Wanneer dat moment is gekomen, bepaal je zelf. Maar weet dat je jouw
kindje ooit los moet laten in de boze buitenwereld. Als je maar kunt
zeggen: ik heb m'n best gedaan, nu moet het op eigen benen kunnen
staan.

Schrijftip #21: te veel personages
Er is geen formule voor, maar je voelt het als het zo is. Je verhaal heeft
te veel personages. Elk personages moet je schetsen, laten leven.
Daarvoor heb je ruimte nodig. Een kort verhaal biedt vaak maar plaats
voor één of twee personages. In een roman kunnen er meerdere
voorkomen. Niet ieder personage is even belangrijk, maar hij of zij moet
wel een rol hebben en tot leven komen op het papier. Is dat niet het
geval? Dan lijdt je verhaal misschien aan personage-obesitas.
Rücksichtslos wegsnijden helpt in dat geval.

Schrijftip #22: wakker worden
Het lijkt voor de hand te liggen: aan het begin van je boek wordt je
hoofdpersoon wakker en hij begint fris (of juist met een kater van de
vorige avond) aan z'n dag en aan het verhaal. Niet verwonderlijk dat
veel van de manuscripten die redacteuren ontvangen met een dergelijke
scène beginnen. Toch moet je het niet doen. Een 'wakker worden'-scène
als eerste scène is een rode vlag voor elke redacteur. Zo'n groot cliché
dat hij je andere hoofdstukken - hoe goed geschreven ook - niet eens
meer zal lezen. Doe het dus niet. Begin je verhaal op elk moment,
behalve op het moment dat je personage wakker wordt.

Schrijftip #23: de spiegel
Een even groot cliché als je verhaal beginnen met je hoofdpersoon die
ontwaakt, is een personage beschrijven dat in de spiegel kijkt. Ook hier
lijkt het een natuurlijke en makkelijke methode: je voert je personage op
en laat haar in de spiegel kijken of zichzelf te beschrijven. Blonde haren,
met wat grijs erin, kraaienpootjes bij de ogen, dunne lippen, een intense
blik… Probeer het op een andere manier te doen. En als je je personage
dan toch naar zichzelf laat kijken in de spiegel, doe dat dan zeker niet
als openingsscène. Doe. Het. Niet. Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd
heb.

Schrijftip #24: pieken en dalen
Tijdens het schrijven - zeker bij langere verhalen - ervaar je pieken en
dalen. Het ene moment lijkt het geweldig wat je schrijft, het andere
moment denk je dat het het slechtste is wat ooit op papier is
verschenen. Soms wordt de verleiding groot om er maar helemaal mee
te stoppen. Dat is normaal. Bied er weerstand aan, schrijf jezelf er
doorheen. Er komt vanzelf weer een piek aan. Onthoud: soms is je
beste werk wat je zelf het slechtste vindt. En soms is het precies
andersom. Je doet er niks aan. Het hoort helemaal bij het schrijversvak.

Schrijftip #25: recycling
Ik ben er voorstander van dat je af maakt wat je begint, ook al lijkt het
nog zo slecht. Maar soms is er geen houden meer aan. Het moment van
afscheid is gekomen. Dat betekent niet dat je alles weggooit wat je hebt.
In godsnaam niet! In elk verhaal - hoe slecht het je misschien ook lijkt zitten pareltjes. Waarom zou je die weggooien? Bewaar ze en recycle ze
in een nieuw verhaal. Later zul je er blij om zijn. Zit je even vast in je
verhaal? Kijk dan nog eens naar die afgedankte onderdelen van je oude
verhalen. Grote kans dat je meteen weer verder kunt.

Schrijftip #26: hou van wat je
schrijft
Als je een verhaal schrijft, zorg er dan voor dat het helemaal jouw
verhaal is. Niet zoals anderen dat van je verwachten. Als je vastloopt
met je verhaal, is de kans aanwezig dat je niet schrijft wat je echt graag
zo willen schrijven. Ben je bezig met een kinderboek, maar wil je
eigenlijk liever die thriller schrijven, maak er dan gewoon een thriller van.
Als je je hart niet volgt, zal je schrijfproject niet slagen. En al slaagt het
wel, échte passie haal je meteen van de bladzijde. Zorg dus dat je houdt
van wat je schrijft.

Schrijftip #27: normale mensen
schrijven niet
Auteur Robert J. King zei op Twitter: 'Geen enkel evenwichtig mens
schrijft een roman.' Met andere woorden: om een boek te schrijven,
moet je een beetje abnormaal zijn. Je gaat achter je computer zitten en
je duikt in je fictieve wereld met je verzonnen personages. Voor dagen,
weken en soms zelfs meer dan een jaar. Dat is op zijn minst… raar.

Schrijftip #28: schrijven is geen
magie
Er is niets magisch aan schrijven. Hoewel het soms zeker als magisch
kan aanvoelen. Je creëert iets, maar dat doen je door zorgvuldig de
juiste zinnen na elkaar te plaatsen. Schrijven is een vak. En als je dat
vak goed uitvoert, dan kan het uiteindelijk aanvoelen alsof je iets
geweldigs hebt gemaakt. Maar bedenk je vooral dat je met een ambacht
bezig bent. Waarvoor je geduld, discipline en goede gereedschappen
nodig hebt.

Schrijftip #29: niemand
bewandelt dezelfde weg
De een is jaren bezig met die ene schier perfecte debuutroman. De
ander schrijft een boek in twee weken. Een derde houdt het bij een blog
op zijn website. Niemand doet het op dezelfde manier en er is geen
methode die het beste is. Kies daarom je eigen pad op weg naar je doel
en doe wat voor jou prettig aanvoelt.

Schrijftip #30: je bepaalt zelf wat
je werk waard is
Er zijn schrijvers die heel veel geld voor hun werk vragen. Er zijn ook
schrijvers die hun werk gratis weggeven. Je bepaalt zelf wat je werk
waard is. Maar denk nooit dat je werk toch niks waard is en dat het
daarom maar gratis moet zijn. Wil je helemaal de controle over de prijs
die je voor jouw creatieve schrijfwerk vraagt? Dan zul je het zelf moeten
publiceren.

Schrijftip #31: je bent je eigen
vijand
Het zijn niet de redacteuren bij de uitgeverij. Het zijn niet de lezers. Niet
de recensenten. Niet je familie. Niet de omstandigheden. Niet je drukke
werk. Als het je niet lukt om te schrijven, kun je dat alleen maar aan
jezelf wijten. Maak een wandeling, zorg ervoor dat je dat minimale aantal
woorden vandaag haalt, doe de deur op slot, trek de stekker uit internet,
neem een week vrij en boek een hutje op de hei. Doe wat nodig is om je
schrijfwerk gedaan te krijgen.

Schrijftip #32: je eigen stem
vinden
In het begin kan het lastig zijn. Het is bijna niet te vermijden dat je
anderen gaat imiteren. Schrijvers die je bewondert en van wie je
meerdere boeken hebt gelezen. Het maakt niet uit. Schrijf gewoon veel
en uiteindelijk zul je je eigen stem vinden. Het kan een tijdje duren, maar
als je het toelaat, komt die eigen stem vanzelf bovendrijven. Het is de
manier waarop alleen jij kunt schrijven. En als het zo ver is, hoef je je
geen zorgen meer te maken dat je werk te veel lijkt op dat van iemand
anders.

Schrijftip #33: schrijven is meer
dan schrijven alleen
Anno nu is schrijven lang niet meer schrijven alleen. Veel schrijvers zijn
hun eigen uitgever en redacteur. Sowieso is elke schrijver tegenwoordig
ook een marketeer, een blogger, een ondernemer. En dan zijn er ook
nog de schrijvers die hun eigen vormgever en presentator zijn. Schrijven
houdt veel meer in dan achter je laptop zitten en zinnen typen totdat het
boek klaar is. Een schrijver is een duizendpoot.

Schrijftip #34: schrijf nooit saai
Je het zesentwintig letters tot je beschikking waarmee je de meest
fantastische boeken, blogs, artikelen of wat dan ook kunt schrijven. Zorg
er daarom voor dat je werk in ieder geval één ding niet is. En dat is saai.
Het leven is te kort om saai werk te lezen én om het te schrijven.

Schrijftip #35: vergeet niet te
leven
Het leven draait niet om schrijven. Het leven draait om leven. Leef dus je
leven en schrijf daarover. Of schrijf met de ervaringen in je leven in het
achterhoofd.

Schrijftip #36: omarm adviezen
die werken
Sommige adviezen werken voor jou, andere misschien niet. Gebruik de
adviezen die voor jou werken, dan haal je het meeste uit alle schrijftips
die je ooit zult lezen.

Schrijftip #37: leg het naast je
neer
Heb je goedbedoeld advies ontvangen dat voor jou niet werkt? Leg het
dan naast je neer en verdoe je tijd niet met iets wat je niet ziet zitten.

Schrijftip #38: schrijven moet
snel
Hoe sneller je schrijft, hoe sneller je die eerste versie hebt. Heb is niet
onmogelijk om 2.000 woorden per dag te schrijven. Het is moeilijk, maar
niet onmogelijk. Zelf 4.000 woorden zou te doen moeten zijn. Als je
2.000 woorden per dag schrijft, heb je in veertig dagen die roman klaar.
Schrijf je er 4.000 per dag, dan doe je er minder dan drie weken over. Je
roman is dan natuurlijk verre van goed, maar die eerste versie is wel af.
En je kunt 'm goed krijgen in de herschrijfrondes die volgen. Het is in
feite heel simpel: zorg ervoor dat je die eerste versie niet alleen afmaakt,
maar dat je 'm ook nog eens zo snel mogelijk afmaakt. Stephen King is
een wijs man en die beweert dat hij nooit langer dan één seizoen over
de eerste versie van welk verhaal dan ook doet. Neem je geen advies
aan van mij, neem het dan aan van hem. Hij kan het weten.

Schrijftip #39: neem de tijd voor
herschrijven
Snel schrijven betekent ook veel fouten maken. Dat geeft niet, maar je
moet dan wel extra tijd voor de herschrijfrondes uittrekken. Probeer het
daarom zeker niet te rushen, zodra je die eerste versie af hebt.

Schrijftip #40: neem afstand
Een eerste versie geschreven? Mooi! Weersta nu de verleiding om
direct verder te gaan. Als je moet schrijven, schrijf dan verder aan een
ander verhaal. Die eerste versie heeft tijd nodig om te sudderen in die
bureaulade. Laat het verhaal sudderen. Minimaal een maand of zo.
Daarna heb je genoeg afstand tot het verhaal om het als een lezer te
gaan lezen. En lach je je kapot om alle domme fouten die je hebt
gemaakt. Of je kruipt stilletjes in een hoekje om te huilen. Dat kan ook.
Maak je geen zorgen. Je manuscript zal er uiteindelijk alleen maar beter
door worden.

Schrijftip #41: vertel een goed
verhaal
Je lezer investeert in 80.000 van jouw woorden. Dan zorg je er maar
beter voor dat je een goed verhaal vertelt. Jij bent hier de
verhalenverteller, dus kom op! Vertel het beste verhaal dat je kunt
vertellen, verdorie!

Schrijftip #42: laat het ergens op
slaan
De grootste fout die je kunt maken? Dat je verhaal nergens op slaat.
Een plot dat als een tang op een varken slaat is een doodzonde. Het
mooie van een goed plot is juist dat het lijkt alsof het alleen op deze
manier had gekund.

Schrijftip #43: actie en dialoog
Zorg voor actie en dialoog. Dat is wat lezers willen lezen.

Schrijftip #44: wees spaarzaam
met beschrijvingen
Pas op met te lange beschrijvingen. De lezer kan niet wachten tot het
verhaal weer verder gaat. Ja, beschrijvingen heb je nodig. Maar ze
hoeven niet ellenlang te zijn.

Schrijftip #45: schrijf niet alles op
We weten dat je veel te zeggen hebt. Maar schrijf in godsnaam niet alles
op. Schrap! Alleen de interessante dingen moeten blijven staan.

Schrijftip #46: genre is belangrijk,
behalve…
Schrijf in de eerste plaats een goed verhaal. Bekommer je pas later over
het genre. Het verhaal is het allerbelangrijkste. Je hebt straks nog alle
tijd om het in een hokje te stoppen.

Schrijftip #47: vermijd het midden
Het verhaal begint spannend en eindigt in een doldrieste apotheose.
Maar het midden dan? Daar verzandt menig verhaal. Het Moeras van
het Midden, noemen ze het ook wel. Hoe verkoop je dat? Simpel. Zaak
is om het midden gewoon helemaal te vermijden. Bouw op en wikkel af.
That's it!

Schrijftip #48: schrijf geen boek
Een boek schrijven. Drie woorden waar je als een huis tegenop kunt
zien. Denk daarom niet dat je een boek moet schrijven. Begin gewoon.
Met die ene zin en dan die volgende. Totdat je een hoofdstuk hebt en
dan het volgende. Misschien wordt het een kort verhaal. Misschien een
langer verhaal. Maar dwing jezelf alsjeblieft niet tot het schrijven van een
boek. Dat is veel te moeilijk.

Schrijftip #49: varieer, varieer,
varieer!
Varieer in zinslengte. In scènes. In personages. In de sfeer. In
omgevingen. In alles. Een verhaal kan niet over één ding gaan. Zie het
als een lange autorit. Alleen maar over de snelweg is saai. Door de
bergen, langs bossen en meren en door onbekende dorpen. Dat is wat
iedereen wil!

Schrijftip #50: ontdek meer
wegen naar Rome
Maak je kwaad en knal er in één dag 4.000 woorden uit. Of werk juist
één dag aan slechts een paar geweldige zinnen. Niemand schrijft zijn
boek op dezelfde manier. Net als dat je moet variëren voor de lezer,
moet je ook je aanpak als schrijver variëren. Al was het maar om te
ontdekken wat voor jou het beste werkt.

Schrijftip #51: schrijf de eerste
versie alleen
Iedereen zal iets willen zeggen over je manuscript. Daarom is het
belangrijk dat je die eerste versie helemaal alleen schrift. Met de deur
dicht, noemt Stephen King (daar is-ie weer) het. En hij kan het weten.
Als neem je geen enkele van deze 101 schrijftips van mij aan, doe dan
in ieder geval wel wat meneer King zegt. Hij is de grootste. Hoe vaak
moet ik dat nog zeggen?

Schrijftip #52: zet de deur open
bij de volgende versies
Maar meneer King zegt ook dat je bij de volgende versies (de tweede,
de derde, de vierde, de vijfde…) juist wél die deur open moet zetten.
Luister goed naar wat anderen over jouw kindje te vertellen hebben. Je
kunt er veel van leren en je verhaal zal er alleen maar beter van worden.

Schrijftip #53: stop nooit met
observeren
Goede schrijvers observeren goed en vertalen dat vervolgens naar
papier. Stop dus nooit met observeren, maar verwonder je elke dag
weer over wat je ziet en maak vooral aantekeningen.

Schrijftip #54: wacht niet op
inspiratie
Hét excuus voor de uitsnelschrijver: ik wacht op inspiratie! Ben jij een
uitstelschrijver? Nee, toch? Dat boek schrijft zich niet zelf. En op
inspiratie moet je ook al niet gaan zitten wachten. Want weet je hoe je
inspiratie krijgt? Precies, door te gaan schrijven. Schrijf alles op wat in je
opkomt, dwing jezelf tot een minimaal woordenaantal van bijvoorbeeld
2.000, 1.000 of - vooruit, ik ben de beroerdste niet - 500 woorden per
dag. Het gaat erom dat je schrijft en blijft schrijven. De inspiratie haal je
uit de tekst. Wil je voorkomen dat je vastloopt? Schrijf dan vooraf de
ruwe verhaallijn of het plot uit. Wees niet bezorgd: je schrijfwerk blijft ook
met zo'n plotlijn creatief.

Schrijftip #55: maak gebruik van
proeflezers
Als je die ruwe eerste versie eindelijk op papier hebt staat en je hebt 'm bij voorkeur na een afkoelingsperiode - opnieuw gelezen en je staat er
nog steeds achter, dan is het goed om proeflezers in te gaan schakelen.
Proeflezers kunnen plotgaten en andere grote fouten voor je opsporen,
voordat je je verhaal gaat publiceren of naar een uitgever gaat sturen.
Als je goede proeflezers hebt, kunnen ze je ook vertellen wat de goede
en wat de minder goede stukken in je manuscript zijn. Kies kritische
proeflezers met ervaring in het genre waarin je geschreven hebt. Over
het algemeen zijn je gezinsleden niet de meest kritische proeflezers,
hoewel je die in dit stadium best je manuscript kunt laten lezen.

Schrijftip #56: vertrouw
proeflezers niet blind
Hoewel ik het inzetten van kundige proeflezers zeker aanraad, moet je
ook weer niet blind alle aanwijzingen van proeflezers overnemen. Lees
eerst rustig hun op- en aanmerkingen bij je manuscript. Doe dat niet
achter de computer, maar bijvoorbeeld in je luie stoel met een goed glas
wijn. Denk na over het commentaar, voordat je rood aanloopt. Als je
goede proeflezers hebt, is het commentaar zinnig. Slechte proeflezers
kijken op z'n best naar spelling en grammatica. Natuurlijk is dat ook
belangrijk, maar niet in dit stadium van je boek in wording. Je wilt dat je
manuscript eerst in grove lijnen goed in elkaar zit. Wanneer meerdere
proeflezers over hetzelfde stuk vallen, weet je dat er in dat gedeelte van
je verhaal iets niet klopt. Vaak geven proeflezers dan ook een oplossing
aan. Die moet je negeren, want daar heb je als schrijver nooit wat aan.
Zoek naar je eigen oplossing om het probleem in je verhaal aan te
pakken.

Schrijftip #57: een boek schrijven
is makkelijk, maar…
…een goed boek schrijven is verdomd moeilijk.

Schrijftip #58: verhalen bezitten
kracht
Waarom zijn verhalen zo krachtig? Ze geven belangrijke levenslessen
door, al sinds het begin van de mensheid. Daarom zijn we zo gevoelig
voor goede verhalen. Ze kunnen ons bang maken, ontroeren en aan het
lachen maken. Neem een verhaal serieus, zo serieus als je een kogel uit
een pistool serieus moet nemen.

Schrijftip #59: meer dan vermaak
Een verhaal is natuurlijk vermaak. Maar een goed verhaal is méér dan
vermaak. De beste verhalen laten ons iets voelen. Emoties. We geven
om personages en plekken die alleen in het hoofd van de schrijver
bestaan. Is dat niet geweldig?

Schrijftip #60: een goed verhaal
is een goed verhaal
Het juiste genre, de juiste leeftijdscategorie, de juiste moraal. Vergeet
het allemaal als je een goed verhaal aan het schrijven bent. Een goed
verhaal is ook een goed verhaal zonder dat het in een hokje te stoppen
is.

Schrijftip #61: maar ook de vorm
is belangrijk
Dat gezegd hebbende: een verhaal moet uiteindelijk wel in een
bepaalde vorm passen, anders krijg je het niet aan de man gebracht.
Maar maak je niet al te druk. Een goede uitgever zal je hierbij helpen.
Heb je geen uitgever, dan is het een mooie vraag voor je proeflezers: op
welk verhaal lijkt mijn verhaal? In welke categorie zou je het plaatsen?

Schrijftip #62: het verhaal is meer
dan het plot
Er zit meer achter een verhaal dan alleen het plot dat jij gekozen hebt.
Zie het verhaal als de plattegrond van een omgeving, een land. Het plot
is de route die jij hebt gekozen, maar er is meer, veel meer. Het verhaal
is de wereld en alle personages die zich daarin bevinden.

Schrijftip #63: over originaliteit
Er zijn geen originele plotten, maar er zijn wél eindeloos veel originele
verhalen. Het is net als met LEGO. Je hebt geen unieke blokjes, maar
met de blokjes die je hebt kun je wel iets unieks maken. Plot bestaat uit
de bouwblokjes. Je verhaal is wat je ermee bouwt.

Schrijftip #64: zoek verbinding
Je publiek wil betrokken worden bij je verhaal. Ze willen zich ermee
verbonden voelen. Ze willen erin zitten. Je geeft ze de kans om bij jou
naar binnen te kijken met je verhaal.

Schrijftip #65: fuck de lezer
Ja, dat lees je goed. De lezer kan de klere krijgen. Fuck you, lezer! De
lezer denkt te weten wat hij wil. Maar je lezer wil dat je protagonist de
juiste keuzes maakt en geen pijn heeft. En daarom ga jij er juist voor
zorgen dat je protagonist de verkeerde keuzes maakt en heel veel pijn
heeft. En als je lezer denkt dat het niet erger kan, doe je er nog een
schepje bovenop. Moehahaha! Gun ze geen rust en laat het precies zo
gaan als ze niet willen dat het gaat. Dát is echte storytelling.

Schrijftip #66: zonder conflict
geen verhaal
Conflict is het voer voor je lezers. Een verhaal zonder conflict is een
verhaal zonder verhaal. Je doet je werk als verhalenverteller goed
wanneer je een echte klootzak bent en zowel je personages als je lezers
laat lijden.

Schrijftip #67: spanning en
ontspanning
De spanningsboog is belangrijk in een verhaal. Het gaat van slecht naar
erger en dan nog een schepje erbovenop en nog een. Maar zorg er wel
voor dat je af en toe die teugels laat vieren. Het is in feite net als met
seks. Je bereikt steeds een nieuw 'plateau' waarna je nog geiler en nog
geiler wordt totdat er geen weg meer terug is. Hé, was dat niet een titel
van een van mijn thrillers?

Schrijftip #68: meer dan een
spanningsboog
Maar het is niet alleen de spanning. Alle onderdelen van het verhaal
gaan omhoog en omlaag. Tempowisselingen en ritme zijn belangrijk.
Voorkom dat je verhaal een rechte lijn is. Je boek moet een organisch
geheel worden.

Schrijftip #69: vertel één verhaal
Je hebt een verhaal te vertellen. Concentreer je dan ook op dat verhaal
en dwaal niet te veel af. Natuurlijk kun je uitweiden, maar zorg er dan
wel voor dat die uitweidingen in dienst staan van het grotere verhaal.
Weid uit, maar wijk niet af. Hou het verhaal dat je wilt vertellen steeds
voor ogen.

Schrijftip #70: inzoomen
Je kunt grootste ideeën in je verhaal verwerken, maar je zult toch
moeten inzoomen. Lezers houden niet van een helikopterview. Ze willen
een persoonlijk verhaal van dichtbij meemaken. Hoe vergaat het één
familie tijdens de apocalyps? Hoe slaat één verzetsgroep zich door de
oorlog heen? Wat is het verhaal van die ene familie asielzoekers?
Inzoomen op jouw personages, dus.

Schrijftip #71: als je verhaal
verslapt
Bij ieder lang stuk fictie loop je ertegenaan: je verhaal verslapt. De
spanning is weg, het wordt saai. Als dit gebeurt, moet je altijd nagaan of
twee essentiële zaken in je verhaal nog overeind staan. Eén: heeft je
personage nog altijd een helder doel voor ogen? Zonder doel voor je
personage heb je nooit een sterk verhaal. Twee: zijn er nog altijd
obstakels die je personages verhinderen dat doel te bereiken? Zonder
obstakels - en dus conflict - heb je ook geen sterk verhaal. Los deze
zaken op en de kans is groot dat je weer verder kunt.

Schrijftip #72: wees aardig
Meer dan ooit gaat het bij schrijven om je persoon. Om personal
branding. Wees daarom aardig. Tegen je literair agent, tegen je
redacteur, tegen je proeflezers. Maar bovenal tegen je publiek. Als je je
als een klootzak gedraagt, zullen ze je negeren. Onthoud: jij bent het
merk. Oké, tijdens het schrijven mag je je best als een klootzak
gedragen. Zie punt 65.

Schrijftip #73:
achtergrondinformatie
Achtergrondinformatie. Het woord zegt het al. Het hoort op de
achtergrond. Niet geforceerd in een dialoog en ook niet als 'infodump' in
een beschrijving. Niet alles aan het begin. Ook ook niet nog even snel
alles aan het einde. Het geven van achtergrondinformatie is als
balanceren op een koord. Je moet het heel voorzichtig en gedoseerd
aanpakken. Beetje bij beetje. Op een natuurlijke manier. Meestal kun je
de informatie die je kwijt wilt prima in actie of in dialogen verpakken.
Gewoon even iets meer moeite doen.

Schrijftip #74: schakel die
innerlijke redacteur uit
Het is verleidelijk om steeds te gaan teruglezen en dan verbeteringen te
gaan doorvoeren. Weersta de verleiding. Doe het niet. Tijdens die eerste
versie moet de innerlijke criticus uitstaan, anders is het gevaar te groot
dat die eerste versie nooit af komt.

Schrijftip #75: ook helden hebben
een donkere kant
Net zoals slechteriken nooit voor 100% slecht zullen zijn, zijn helden
nooit voor 100% goed. Sterker nog, je zet veel interessantere
personages neer door ze gelaagd te maken. Geef je hoofdpersoon een
egoïstisch motief mee. Een duister geheim. Of slechte eigenschappen
(maar vermijd de ruwe detective met een gouden hart en een
drankprobleem).

Schrijftip #76: wees productief
In deze tijd een schrijver zijn, vraagt om meer productiviteit dan ooit. Of
je nu zelf je verhalen uitgeeft of bij een uitgever zit, lezers willen niet
jaren wachten op een nieuw verhaal van jouw hand. Veel schrijvers die
op dit moment succesvol zijn, hebben een hoge productie. Vijf boeken
van romanlengte per jaar is al lang geen uitzondering meer. En bij korte
verhalen ligt die productie vaak nog veel hoger. De schrijver die eens in
de vijf jaar een boek uitbrengt is een zeldzaamheid geworden. Vergeet
dus die briljante roman waar je eerst nog eens een paar jaar op moet
broeden, maar schrijf en publiceer en herhaal. Schrijf. Publiceer.
Herhaal. Zo snel als je kunt.

Schrijftip #77: doe mee aan
schrijfwedstrijden
Schrijfwedstrijden zijn ideaal om je pen mee te slijpen. Of je toetsenbord.
Je smartphone of tablet. Hoe dan ook, door mee te doen met
schrijfwedstrijden leg je jezelf een deadline en een concrete opdracht
op. Soms krijg je door de vraagstelling van de wedstrijd al een goed
idee. En anders is het een mooie gelegenheid om te brainstormen en
vaak in korte tijd iets op (het virtuele) papier te krijgen. De krapste
deadline die ik mezelf oplegde was ongeveer drie uur. Om middernacht
moest het verhaal binnen zijn, om negen uur 's avonds rammelde ik de
eerste letters uit mijn Bluetooth-toetsenbord. Ik won er trouwens de
vierde plaats mee. Je kunt dit verhaal ('Nooit meer dansen') gratis
downloaden op Smashwords.

Schrijftip #78: ga een eindje
lopen
Soms moet je van je beeldscherm weg om weer productief te worden.
Uit onderzoek blijkt dat je hersenen beter werken als je beweegt. Kom
dus uit die bureaustoel, trek je schoenen en je jas aan en loop een
blokje om. Het lijkt zo simpel, maar het is echt een supertip die voor mij
heel goed werkt. Als ik vastzit in mijn manuscript - om wat voor reden
dan ook - dan ga ik een frisse neus halen en loop ik een blokje of iets
verder om. Halverwege de wandeling krijg ik vaak al nieuwe ingevingen,
die ik dan snel noteer in mijn smartphone. Als ik terug ben achter mijn
computer, kan ik zo weer verder. Voor sommigen schijnt trouwens ook
een warme douche tussendoor goed te werken.

Schrijftip #79: stop met stoppen
Veel schrijvers beginnen enthousiast aan een verhaal, om na een paar
duizend woorden te stoppen. Misschien logisch, omdat je over de eerste
euforie van het idee heen bent. Maar het is net als met verliefdheid die
over gaat in houden van… Nou ja, dat is misschien het verkeerde
voorbeeld. Maar je begrijpt me wel. Je moet volhouden, dan hou je er
uiteindelijk meer aan over. Stop dus met stoppen en begin met
doorgaan.

Schrijftip #80: wees helder
Laat je lezer niet gissen wat je bedoelt. Zorg dat je helder en duidelijk
bent in wat je schrijft. Dan beleeft iedereen er meer plezier aan.

Schrijftip #81: blijf schrijven
Soms is schrijven makkelijk, dan weer lijk je de woorden uit je
toetsenbord te moeten persen. Accepteer dat je soms in de flow ziet en
soms helemaal niet. Maar blijf schrijven. Zorg ervoor dat je dat lijntje met
je verhaal houdt. Dat je er continu mee bezig blijft, ook als je werkt, als
je eet, als je onder de douche staat of als je slaapt. Er kunnen je zomaar
weer frisse ideeën te binnen schieten, waarna je weer als een speer
gaat. Probeer elke dag te schrijven, hoe lastig het soms ook is. Een
week lang maar honderd woorden per dag in je document erbij is beter
dan één dag zevenhonderd woorden schrijven en de rest van de week
niet naar je manuscript omkijken. Blijven schrijven, met een grote
regelmatig, dus.

Schrijftip #82: de eerste pagina
Dat de eerste zin van levensbelang is voor een verhaal, is misschien wat
overdreven. Maar de eerste bladzijde is dat toch zeker wel. Besteed er
extra aandacht aan. Hoe verleid je jouw lezers vanaf pagina één?

Schrijftip #83: investeer het
meest in je personages
Zonder een geweldig personage om je lezers mee te nemen in jouw
verhaal, heb je niks. Een geweldig plot, een actueel thema, een
bijzonder wereld… Het doet er allemaal niks toe als je personage(s) slap
en nietszeggend zijn. Investeer allereerst in bijzondere personages,
waarmee je lezers zich kunnen identificeren. Ze moeten bereid zijn om
jouw personages te willen volgen omdat ze er iets van zichzelf in
herkennen. Omdat jouw personages niet van bordkarton zijn, maar op
echte mensen lijken. Schrijf je een verhaal met een geweldige
hoofdpersoon, dan heb je al de helft van het werk gedaan.

Schrijftip #84: maar vergeet al het
andere niet
Een geweldig personage camoufleert je wat saaie plot en je
uitgekauwde thema's, maar er zijn natuurlijk grenzen aan wat je
lezerspubliek accepteert. Slecht schrijfwerk of een supersaai plot zijn
evengoed dodelijk voor jouw verhaal. En daar redt zelfs jouw geweldige
personage niks aan.

Schrijftip #85: je verhaal staat
niet los van je personages
Alles in je verhaal moet je door de ogen van je personages bezien. Het
plot, de sfeer, de thema's: niks staat los van elkaar. Laat je personages
het verhaal dragen en bepalen hoe al die andere elementen eruit komen
te zien. Jouw personages zijn de voertuigen van je plot. Het draait
allemaal om de personages. Zonder personages heeft een plot geen zin.
Je personages zijn het plot. Dragen het plot. Stuwen het plot. Elk goed
verhaal heeft interessante personages, waarin je lezers iets van zichzelf
herkennen. Wat je ook doet, zorg er in ieder geval voor dat je
personages sowieso interessant zijn. Dat je ze misschien niet écht leuk
vindt, betekent niet dat je niet met ze mee kunt leven. Vergeet je dit, dan
heeft al het andere geen zin.

Schrijftip #86: vertel wat je
personage wil
Je personage moet iets willen. Al is het maar een pot pindakaas. En je
doet er goed aan zijn of haar diepste wensen al zo vroeg mogelijk in het
verhaal kenbaar te maken. Zonder dat we dat weten, kunnen we minder
goed meeleven met je personage. We weten niet waar hij of zij staat,
wat nog in de weg staat van het bereiken van het doel en wat er gebeurt
als je personage zijn of haar doel nooit zal bereiken.

Schrijftip #87: we moeten mee
kunnen leven
Soms wordt gezegd dat je personage sympathiek moet zijn. Dat is
onzin. In 'Gezworen vrienden' voerde ik een personage op dat inhalig,
achterbaks en in staat tot het slechtste was. In 'Geen weg terug' voerde
ik een klootzak op die ook nog eens een misdrijf beging. Iets anders is
dat de lezer mee moet kunnen leven met je personage. Als je dat goed
weet te brengen, kan je hoofdpersoon net zo goed een onsympathiek
iemand zijn. En dat is misschien wel veel interessanter dan een
personage dat iedereen aardig vindt.

Schrijftip #88: zorg ervoor dat het
iets uitmaakt
We moeten dus mee kunnen leven (zie schrijftip nummer 87). Dat gaat
niet zomaar. Daarvoor moet je als schrijver wel wat doen. Namelijk:
ervoor zorgen dat het iets uitmaakt wat je personage doet en overkomt.
Je publiek houdt van verhalen over wraak, over onbeantwoorde liefde,
over helden en over lafaards. Wat je ook doet, zorg ervoor dat je je
lezerspubliek een reden geeft om mee te leven. Het moet ze iets kunnen
schelen, anders ben je als schrijver verloren.

Schrijftip #89: verspil de tijd van
je lezers niet
De tijd van je lezers is - net als die van jou - beperkt. Je doet er goed
aan ervoor te zorgen dat je hun kostbare tijd niet verspilt. Creëer een
personage dat de tijd van je lezerspubliek verdient. Daarom moet je
personage in een bepaald opzicht bijzonder zijn. Dat bijzondere zit
misschien in zijn of haar beroep, maar misschien nog meer in zijn of
haar persoonlijkheid. In iets wat in het verleden gebeurd is… Of wat nog
staat te gebeuren. Als schrijver heb je oneindige mogelijkheden. Maak er
gebruik van en doe je uiterste best om ervoor te zorgen dat het na lezing
elke minuut waard is geweest!

Schrijftip #90: vermijd passiviteit
Dé reden dat misdaadromans en thrillers zo populair zijn: een misdaad
gaat erom dat je iets doet. Je berooft actief een bank, vermoordt actief je
lief, je probeert actief een fout te verbergen. Simpel gezegd: je
personages doen dingen. Als je personage niks doet, dan gaat dat
vervelen. Dat is ook de reden dat ik maar moeilijk door het derde deel
van De Hongerspelen kwam. Het grootste deel van het verhaal was
Katniss passief. Ze was depressief en ze wachtte totdat anderen iets
met haar gingen doen. De achterliggende gedachte van de schrijfster
was om de impact van oorlog te laten zien. En hoewel dat zeker een
goede insteek was, duurde het in dit verhaal simpelweg te lang. En dat
gaat uiteindelijk zelfs de meest geduldige lezers vervelen.

Schrijftip #91: slechte keuzes:
een goede keus
Een actief personage, dat is wat je lezer wil. Dat betekent dat het maken
van keuzes onontbeerlijk is. En die keuzes hoeven niet per se de goede
keuzes te zijn. Sterker: het maken van slechte keuzes door je personage
is een goede keus. Daardoor raakt hij of zijn namelijk verder in de
problemen en dat betekent meer conflict. En hoe meer conflict in je
verhaal, hoe beter. Maar onthoud: laat je hoofdpersoon hoe dan ook
keuzes maken en daarnaar handelen.

Schrijftip #92: zo creëer je
spanning
Spanning krijg je als de personages waar je van bent gaan houden,
verkeerde beslissingen nemen. Ze liegen, ze bedriegen, ze stelen, ze
moorden… Laat de spanning niet ontstaan uit gebeurtenissen waarop je
personage geen invloed heeft. Maar laat je personage zelf van de regen
in de drup komen.

Schrijftip #93: laat ze hun doel
niet bereiken
Je personage moet iets willen. Wat het is, maakt niet zo veel uit. Als het
maar vroeg in het verhaal duidelijk wordt. En dan begint het sadisme.
Want jij als schrijver gaat ervoor zorgen dat je personage zijn of haar
doel niet bereikt. Niet gemakkelijk, tenminste. Jij gaat alle barrières
opwerpen die je kunt bedenken. Je stuurt een moordenaar op hem af.
Je werpt hem in een ongeluk. Je amputeert zijn benen. Je doet er alles
voor zodat je lezerspubliek je zal haten. Waarom? Simpel. Jij bent de
slechterik. Jij, de schrijver van het verhaal. En je personage is de held.
Je publiek smult van dit fundamentele conflict tussen verteller en
personage.

Schrijftip #94: verbreek de code
niet
Elk verhaal heeft zo z'n eigen regels. Net als elk personage een
onzichtbare set regels heeft. Je publiek leert je personage kennen en
weet gaandeweg wat het personage zou doen en niet zou doen. Je
personage kan natuurlijk veranderen, maar niet 'out of the blue'. Alles
wat hij of zij doet, hoe je personage reageert in bepaalde situatie is
vastgelegd in deze onzichtbare 'code'. Let erop dat je die code (en
daarmee de magie van het verhaal) nooit verbreekt. Alles wat er gebeurt
of verandert moet uit het verhaal zelf komen.

Schrijftip #95: ontwikkeling
Laat je personages een ontwikkeling doormaken. Van egoïstisch tot
vrijgevig. Van vrolijk tot depressief. Van bang tot heroïsch. Natuurlijk
veranderen je personages niet zomaar. Dat komt door de
gebeurtenissen in je verhaal.

Schrijftip #96: geen bijrollen
Niemand ziet zijn leven als een bijrol. Ook jouw nevenpersonages leiden
eigen leven waarin zij de hoofdpersonages zijn.

Schrijftip #97: protagonist met
een reden
Dat neemt niet weg dat je belangrijkste personage niet voor niets de
hoofdrol heeft in jouw verhaal. Laat hem of haar met recht die eer
opstrijken.

Schrijftip #98: wees niet bang
voor korte zinnen
Je hoeft niet bang te zijn voor korte zinnen. Korte zinnen zijn krachtig.
Als je ze maar weet af te wisselen met zinnen die langer zijn, zodat je
niet in een staccato ritme vervalt. Wat ik wil zeggen is dat de simpele
combinatie van onderwerp en werkwoord geen probleem hoeft te zijn. Je
hoeft het niet altijd langer te maken omdat het mooier moet.

Schrijftip #99: dood aan de
bijwoorden
Uit Onze Taal: 'Bijwoorden zijn woorden die een werkwoord, een ander
bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord, een hele zin of soms een
zelfstandig naamwoord nader bepalen. Dat wil zeggen dat ze meer
informatie geven over het woord waar ze bij horen.' Als we schrijven
gebruiken we vaak te veel bijwoorden. 'Heel erg', 'verschrikkelijk',
'enorm', 'hartstikke', 'enigszins'…. Het zijn allemaal luie woorden die we
er te gemakkelijk tussen laten glippen. Als je een woord nader moet
bepalen met een bijwoord, kijk dan eerst of je wel het goede woord hebt
gebruikt. Iemand is niet 'heel erg boos', maar 'woest'. En je personage is
niet 'enorm blij', maar 'extatisch'. O, en let bijzonder op bijwoorden na de
constructie 'zei hij' of 'zei zij'.

Schrijftip #100: lees, lees, lees!
Heb ik deze tip nog niet genoemd? Ongelooflijk. Ik had er mee moeten
beginnen. Maar goed, je kende hem vast al. Als je beter wilt worden in
schrijven, moet je veel lezen. Vooral ook buiten het genre dat je
gebruikelijk leest. Maar overdrijf het niet. Schrijver worden is uiteindelijk
schrijven over ervaringen en je ervaart uiteindelijk niet veel als je steeds
maar in je leesfauteuil blijft zitten.

Schrijftip #101: schrijftips zijn
onzin
Nee, ik ben niet gek geworden. Wat je in dit boek zojuist allemaal hebt
gelezen, dat zijn geen schrijftips. Dat zijn hooguit schrijfadviezen, die
ook nog eens alleen voor mijzelf - en voor degene van wie ik ze heb
geleerd - goed werken. Misschien kun je je voordeel mee doen,
misschien zijn ze voor jou persoonlijk waardeloos. Iedereen is
verschillend, iedereen schrijft op een andere manier dan de ander. Wat
voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken en omgekeerd. Zijn
schrijftips dan altijd nutteloos? Nee, dat niet. Want ze kunnen je op
ideeën brengen en ze kunnen voor jou een eyeopener zijn. Wees dus
vooral niet bang dat ik je kostbare tijd heb verspild met deze adviezen,
maar haal eruit wat voor jou aantrekkelijk is!
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