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#schrijfveer http://youtu.be/2WCAPnMo1yE
Gooi de eerste drie bladzijden weg. Of zelfs de eerste drie hoofdstukken.
Mijn verhalen staan vol feiten, en hebben een begin en een eind. Daarom
zullen critici ze nooit goedkeuren en verdienen ze geen plek in de literatuur.
Italo Calvino
Werken is essentieel. Ik kan noch wil leven van mijn schrijven. Italo Calvino
Ik heb het gevoel dat ik een gevangene ben van mijn stijl. Daar moet ik tot
elke prijs aan zien te ontsnappen. Italo Calvino
Schrijven is altijd een dialoog. Met vroegere schrijvers, met toekomstige
schrijvers, of met het discours van vandaag. Italo Calvino
Wij zijn mensen die uitsluitend bestaan door te schrijven. Anders bestaan
we helemaal niet. Italo Calvino
Kies een gezicht uit deze foto en beschrijf de woonkamer van die persoon.
http://www.meertens.knaw.nl/nfb/
Vul gebrek aan inspiratie op met het netjes overschrijven van wat je al
geschreven hebt. Dan ontwaakt je intuïtie weer. Walter Benjamin
Schrijf je slot niet in je normale schrijfkamer. Daar heb je de moed niet om
te schrijven wat je moet schrijven. Walter Benjamin
Schrijf "verdomd" elke keer als je "zeer" of "heel" schrijft. Mark Twain
Schrijf ideeën niet meteen op. Wacht net zo lang tot ze zich helemaal
gerijpt aankondigen. Walter Benjamin
Al kun je niet creëren, je kunt wel werken! Henry Miller
Voeg liever elke dag cement toe dan elke dag pokon. (vrij naar) Henry
Miller
Als je 's morgens duf bent, begin dan met het uittypen van notities. Henry
Miller
's Middags moet je het gedeelte waar je aan bezig bent, afmaken. Henry
Miller
's Avonds ga je er op uit naar onbekende wijken in de stad. Als je moe
bent: ga schilderen. Henry Miller
Kijk geen films. Maak wel tijd vrij om hier of daar heen te gaan en
schetsjes te maken. Henry Miller
#schrijfveer https://www.youtube.com/watch?v=Vtr4c7Ga0jc
Discipline moet je niet afdwingen. Je moet het zacht tevoorschijn roepen,
als een bang kind.
Something is always born of excess: great art was born of great terrors,
great loneliness, great inhibitions, instabilities, and it always balances them.
Anaïs Nin
Uit overdaad wordt iets geboren: grote kunst komt voort uit grote angsten,
grote eenzaamheid, grote onzekerheden, en brengt deze in evenwicht.
Ik begin ieder boek op 8 januari. Op 7 januari zet ik alles klaar, en dan aan
het werk. Isabel Allende
“Show up, show up, show up, and after a while the muse shows up, too.”
Isabel Allende Ga aan je werk, aan je werk, aan je werk, en na een tijdje
gaat ook de Muze aan het werk
Elk verhaal is als een zaadje, het groeit in me als een gezwel, en uiteindelijk
moet ik er iets mee. Isabel Allende
Ik kan Het Huis met de Geesten niet meer lezen. Al die bijvoeglijke
naamwoorden! Gebruik liever één goed zelfstandig naamwoord! Isabel
Allende
google eens strange houses in the world, en kies een huis voor je
hoofdpersoon
Fictie gebeurt in de baarmoeder. Pas bij de revisie wordt het door het
verstand verwerkt. Isabel Allende
Een verhaal is geen lezing. Het moet voelen als een conversatie. Isabel
Allende
De weg naar de hel is geplaveid met bijwoorden. Stephen King
Ik ben ervan overtuigd dat angst ten grondslag ligt aan de meeste gevallen
van slecht schrijven. Stephen King
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Goed schrijven betekent dat je angst en geäffecteerdheid moet loslaten.
Stephen King
#schrijfveer: Utrecht gefilmd in 1918
http://www.filminnederland.nl/film/utrecht
Wacht niet op inspiratie. Discipline is de sleutel. Esther Freud
Een schrijver moet, net als een atleet, elke dag trainen. Wat deed ik
vandaag om in vorm te blijven? Susan Sontag
Ik denk dat ik klaar ben om te leren schrijven. Denken in woorden, niet in
ideeën. Susan Sontag
Verbloem de beperkingen van een verhaal niet, maak er juist gebruik van.
Noem het, ga ertegen tekeer. Susan Sontag
Het probleem dat je met een verhaal hebt, is tegelijk de oplossing. Susan
Sontag
Niet alleen moet ik de moed hebben slecht te schrijven, ik moet ook
ongelukkig durven zijn. Susan Sontag
Als er geen censuur is, heeft de schrijver geen belang. Dus het is nog niet
zo simpel om tegen censuur te zijn. Susan Sontag
Vooral beginnende schrijvers moeten ál hun emoties in de strijd gooien, niet
aan de oppervlakte blijven. F. Scott Fitzgerald
Niemand is ooit schrijver geworden door een schrijver te willen zijn. F. Scott
Fitzgerald
Proza is architectuur, geen interieur ontwerpen. En de barok is voorbij.
Ernest Hemingway
Een schrijver die dingen weglaat uit het verhaal omdat hij ze niet weet,
maakt gaten in zijn verhaal. Ernest Hemingway
"Elke zin moet gewoon een zin zijn. Als je een mooie zin hebt, haal hem
eruit." Georges Simenon
Simenon besteedde bij elk van zijn boeken maar 3 dagen aan revisie.
De eerste versie kun je het best zo snel mogelijk achter elkaar schrijven.
Malcolm Cowley
Begin met een individu en je hebt een type gecreëerd. Begin met een type,
en je hebt … niets. F. Scott Fitzgerald
Adem ervaring in, adem poëzie uit. Muriel Rukeyser
Een kort verhaal moet maar één stemming hebben, en elke zin moet
daaraan bouwen. Edgar Allan Poe
Je hoeft nooit iets te veranderen aan wat je schreef toen je er midden in de
nacht voor opstond. Saul Bellow
Schrijf verhalen waar je zelf plezier aan beleeft. O. Henry
ideeën om te oefenen met dialoog (Engels)
http://gointothestory.blcklst.com/2013/05/daily-dialogue-theme-for-theweek-recounting-a-legend.html
Niets werkt zo goed op de inspiratie als die vragen in je om te dragen: Wie,
Wat, Waar, Wanneer en Waarom.
Schrijf een verhaal in je eigen dialect, of een verhaal dat duidelijk
gesitueerd is in een streek, dorp of stad.
Beschrijf een voorwerp vanuit een klein kind dat het voor 't eerst ziet.
Gebruik zinsbouw en woorden die bij het kind passen.
Kijk hoe mooi het meubilair bij het verhaal past in de film Revolutionary
Road. http://heldenreis.nl/2009/11/een-boek-en-een-film.html
Als jij een historische roman zou schrijven, wanneer en waar zou die dan
spelen? Doe onderzoek over die periode.
Al jaren toont (inter)nationaal onderzoek consistent aan dat de lezers van
literaire fictie voor ± 80% uit vrouwen bestaan.
Je vertraagt de tijd door een gebeurtenis zo uitgebreid te beschrijven dat
het lezen meer tijd kost dan de gebeurtenis zelf.
Kijk op de site dailyfilmdose voor prachtige voorbeelden van extreem lange
takes en beschrijf ze http://www.dailyfilmdose.com/2007/05/longtake.html
Om op ideeën te komen kun je gaan letten op je reactie op mensen:
waarom deed hij dat in vredesnaam?
Als je erachter komt dat je de verkeerde protagonist hebt, moet je het
verhaal omgooien en alle onderdelen aanpassen.
Waar gaat je verhaal eigenlijk over? Kun je dat in één zin vertellen?
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Laat ons achter met een beeld, dat op ons netvlies achterblijft lang nadat
we het boek dichtgeklapt hebben.
Het open einde is een vluchtroute voor schrijvers die hun geduld met het
verhaal hebben verloren. Renate Dorrestein
Besteed totaal geen tijd of aandacht aan mensen die je niet respecteert.
Jeanette Winterson
Gebruik je bepaalde woorden te vaak? Gebruik control-F om dat te
controleren. Ik gebruikte heel vaak "ze begon te …" Dat kon haast altijd
weg.
Moet je vertellen waar je volgende boek over gaat? Wees niet bang voor
diefstal. Niemand schrijft zoals jij.
Wat heeft je hoofdpersoon nog nooit aan iemand verteld?
Haal eens een boek uit de bibliotheek over een onderwerp dat je totaal
niets zegt. Schrijf over iemand die er alles vanaf weet.
Van wie heb je geleerd om verhalen te vertellen? Schrijf een verhaal zoals
die persoon het vertellen zou.
Schrijf een verhaal naar aanleiding van een reclamespotje op tv
(wasmiddel, pindakaas, bril, wereldgerechten).
Locatie(beschrijving) is geen reisgids maar een stemmingmaker.
Beschrijf een verrukkelijk exotisch gerecht voor iemand die alleen
aardappels, gehakt en boontjes eet.
Schrijf een verhaal aan de hand van het afschuwelijkste baantje dat je ooit
hebt gehad.
Een gedicht moet zijn eigen leven leiden. Remco Ekkers over Hans Andreus
http://www.trouw.nl/tr/nl/4468/Schrijf/campaign/item/detail/1833028/511
66/Troost-van-poezie-.dhtml
#schrijfveer Koyaanisqatsi
http://www.youtube.com/watch?v=GO1nYk8ErUc
op welke persoon uit je jeugd zou je wraak willen nemen? schrijf dat
verhaal!
Ga er niet van uit dat je lezer vrijwillig moeite doet om jouw verhaal te
begrijpen. Nood hem binnen in je huis!
verzin een mooi pseudoniem voor jezelf en schrijf dan een stuk in een
totaal andere stijl dan je gewend bent
Je kunt dialoog als begin gebruiken: een effectieve manier om direct het
conflict neer te zetten.
Er is een woord voor een schrijver die nooit opgeeft: gepubliceerd! Joe
Konrath
http://www.dbnl.org/ is de belangrijkste website voor schrijvers
https://www.facebook.com/hella.kuipers/posts/356991131103323?notif_t=
like#!/hella.kuipers/posts/356916421110794
Een schrijver onderscheidt zich vooral doordat het zich het meest levend
voelt als hij alleen is. Martin Amis
Schrijf elke dag 500 woorden. Wat dan ook.
Laat je beginregel de lezer altijd het verhaal binnenroepen.
Schitterende visualisatie van verschillende soorten verhalen
http://i0.wp.com/aerogrammestudio.com/wpcontent/uploads/2013/03/maya_eilam_vonnegut.png
Houd je gewone baan. Je moet het echte leven ervaren om te kunnen
schrijven. John Grisham
De tijd maakt verhalen van ons allen.
Vind je het zonde van je tijd om iets te schrijven wat toch niet wordt
uitgegeven?
lees 2 van de beste korte verhalen ooit geschreven:
http://heldenreis.nl/2013/10/is-het-korte-verhaal-meer-of-minder-daneen-ingekorte-roman.html
"Wat voor soort boeken schrijft u?" Beantwoord deze interviewvraag.
Kies een achternaam, bedenk een voornaam, en bedenk er een passend
karakter bij. http://www.meertens.knaw.nl/nfb/documenten/top100.pdf
Een kort verhaal is als een bezoek aan andere mensen, terwijl een roman
een lange reis met ze maakt.
Schrijf je personages tot leven voor je aan je werkelijke roman begint.
Een schrijver kan niet bestaan als hij zijn innerlijke werkelijkheid niet erkent
en honoreert.
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Haal uitroeptekens weg. Een uitroepteken is als lachen om je eigen grapje.
F. Scott Fitzgerald
Bestel voor #NaNoWriMo het ebook Heldenreis, nu slechts €10!
http://heldenreis.nl/heldenreis-e-books#boek1
Overmorgen beginnen de #Heldenreis schrijftips voor #NaNoWriMo. Bestel
nu alvast het ebook, nu slechts €10! http://heldenreis.nl/heldenreis-ebooks#boek1
morgen beginnen de #Heldenreis schrijftips voor #NaNoWriMo. Bestel nu
alvast het ebook, nu slechts €10! http://heldenreis.nl/heldenreis-ebooks#boek1
vanaf hier 30x #nanowrimoschrijftiphella november
en daarna 31x schrijftop2000 december
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Een schrijver is iemand die schrijft.
Denk goed na over hoe je het verleden in je verhaal vlecht. Complete scène
als flashback? Gedoseerd?
Film The Lunchbox is heel leerzaam voor schrijvers!
http://heldenreis.nl/2014/01/the-lunchbox.html (Spoiler alert: eerst kijken,
dan pas lezen!)
Nog niet zeker of schrijven zeg maar echt je ding is? Doe dan eerst The
Artist's Way!
Heeft een verhaal per se een vijand nodig? Nee. Maar wel obstakels.
Iedere schrijver heeft een verborgen zenuw. Het is de kunst om die te
durven aanraken. André Aciman
Wat doe jij om je verborgen zenuw ingepakt te houden? Wat moet je doen
om hem aan het licht te brengen?
Show, don't tell! Of is dat maar een mythe?
http://heldenreis.nl/2014/01/mythes-over-schrijven-11.html
schrijfboek: hoe schrijf ik een kort verhaal? http://heldenreis.nl/wpcontent/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbrief-mei-2009.pdf
schrijfboek The Writer's Journey http://heldenreis.nl/wpcontent/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbrief-juni-2009.pdf
schrijfboek The Right to Write http://heldenreis.nl/wpcontent/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbrief-juli-2009.pdf
schrijfboek Writing Fiction http://heldenreis.nl/wpcontent/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbrief-aug-2009.pdf
Hoe een roman (Timeline van Crighton) als schrijfboek kan werken
http://heldenreis.nl/wp-content/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbriefsept-2009.pdf
schrijfboeken over poëzie http://heldenreis.nl/wpcontent/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbrief-okt-2009.pdf
een schrijfboek van Schopenhauer http://heldenreis.nl/wpcontent/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbrief-dec-2009.pdf
schrijfboek If You Want To Write http://heldenreis.nl/wpcontent/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbrief-febr-2010.pdf
schrijfboek De Ontembare Vrouw http://heldenreis.nl/wpcontent/uploads/2013/05/Heldenreis-Nieuwsbrief-maart-2010.pdf
Een schrijver moet in de eerste plaats een lezer zijn, en zo precies mogelijk
uitvinden wat zijn smaak is.
Lees veel en schrijf veel. Stephen King
Een schrijver moet de waarheid vertellen en zich niet laten onderdrukken.
Wat denk je dat er moet gebeuren voor je echt klaar bent om een roman te
schrijven? Schrijf daarover.
Creatief schrijven is het regenwoud van de taal beschermen tegen de
bureaucraten.
Schrijf jij perfecte boeken door niet te schrijven?
Abonneer je op de Heldenreis Nieuwsbrief, vol inspiratie en
schrijfboekbesprekingen.
Op 1 februari begint Samen Schrijven. Samen The Artist's Way doen.
Op 1 februari begint Samen Schrijven. Samen Heldinne's Reis maken.
Caress the detail, the divine detail. Vladimir Nabokov
Je kunt een slechte film kijken of acht bladzijden schrijven.
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Niets wat je schrijft is zonde van je tijd. Alles komt je vaardigheid als
schrijver ten goede.
je moet alle woorden achterwege laten die je eigen zinnen ontkrachten
doe nooit je best om Literatuur te schrijven. Doe je best om op jouw eigen
manier zo goed, zo mooi, zo effectief mogelijk te schrijven.
Je mag je lezer nooit vertellen wat zijn mening moet zijn, je moet hem
laten zien wat de mogelijkheden zijn.
Je perspectiefpersonage vormt het uitgangspunt bij revisie.
In fictie moet je bewijzen dat jouw mening klopt, aan de hand van
gebeurtenissen en handelingen.
Wees je bewust van uitstelscènes: er gebeurt nauwelijks iets in, maar je
durft haast niet te beginnen aan de grote strijd.
Het thema van je boek moet altijd van belang zijn voor het personage.
Een fictieschrijver lost een vraag niet op, hij stelt hem zo precies mogelijk.
mooie site met dialoog-oefeningen http://www.poewar.com/12-exercisesfor-improving-dialogue/
Schrijven is niet uitdenken, maar indenken.
Je locatie moet een essentieel onderdeel zijn van je plot. (Lees Butcher's
Crossing!)
Based on a true story is ongeveer de slechtste aanbeveling die ik ken.
Gebruik een flashback niet als infodump.
Zodra woordkeus de aandacht op zich vestigt, ontwaakt de lezer uit zijn
fictionele droom.
Verstop in het verhaal een geheim, hoe klein het ook is. Iets wat je nog
nooit verteld hebt. Anke Kranendonk
Put weather in. Doe het weer erin. Joseph Hansen
Als je het niet zo zegt, moet je het ook niet zo schrijven. Cees Buddingh'
Een goed verhaal laat de lezer dezelfde emoties ervaren als de
hoofdpersoon.
Hoofdstukken zijn etappes, en aan het eind van elke etappe is er even
ruimte voor rust en bezinning.
Extreem lange tracking shots http://www.dailyfilmdose.com/2007/05/longtake.html Probeer eens zo'n scène in één zin te schrijven.
Wat voor schrijver ben jij, een architect of een tuinman?
Elke dag een schrijfveer is een boek in een jaar. Hella Kuipers
Symmetrie, daar gaat het om als je Goeie Verhalen wilt vertellen. Stephan
Een goede eerste versie is een slechte eerste versie. John Dufresne
Leuk is nooit het goede woord. Gerwin van der Werf
Een goede premisse vertegenwoordigt de auteur. Lajos Egri
Een verhaal moet over een conflict gaan, en vooral een conflict tussen goed
en kwaad in één persoon. Maxwell Anderson
Zeggen: "Het is klaar" is een beslissing, geen objectief waar te nemen
verschijnsel als een gare maaltijd.
Men moet het leven tot kalmte manen als men gaat schrijven. F.B. Hotz
Zelfmedelijden maakt je tot een groot verteller van saaie verhalen. Tim
Parks
Om goed te schrijven hoef je alleen maar te vertellen wat je weet, en op te
schrijven wat je ziet.
Je kunt nog zo'n mooi verhaal in je kop hebben, je moet het op het papier
waarmaken. Jan Wolkers
Laat je tanden zien, niet je voortschrijdend inzicht. Thomas Möhlmann
De waarheid zit in de details, en de plot misschien ook.
Schrijven is een ontdekkingsreis, geen verzorgde trip naar een toeristisch
oord.
De enige taak die je als fictieschrijver hebt: een spannend verhaal
schrijven, in welke betekenis dan ook.
Een verhaal is geen preek.
Ik stel me voor dat ik tegenover iemand zit en hem een verhaal vertel, en
ik wil dat hij blijft zitten tot het uit is. James Patterson
De top van je éigen kunnen – die beklimmen, die bedwingen, dat is wat
schrijven tot genot maakt, en tot een diepe levensvervulling.
Geef niemand toestemming om voor jou te beslissen of je mag schrijven of
niet.
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Schrijver ben je in de diepgevoelde zekerheid dat je alleen schrijvend voor
honderd procent jezelf bent
Vreugde is de meest onontbeerlijke drijfveer om te schrijven!
schrijf boeken die voor stervenden geen tijdverspilling zijn. John Gardner
Personages streven naar vervulling, dat is hun enige bestaansgrond.
Onbegrijpelijkheid is een typisch mannelijk literatuurcriterium, en dat noopt
tot het doen van veel Poëticale Uitspraken.
Ik noem een boek Literatuur als ik me verrijkt voel, door inhoud én
taalgebruik.
Schrijf voor je plezier, schrijf het beste dat je kunt, lever vakwerk af in jouw
eigen favoriete genre.
als een verhaal slecht afloopt is het uitsluitend voor volwassenen, als het
goed afloopt is het ook voor kinderen. Sjoerd Kuyper
Moeilijkdoenerij heeft te maken met je imago. Ik ben niet geïnteresseerd in
je imago – alleen jijzelf bent dat.
Een schrijver moet een lezer binnenlaten in zijn huis, zonder hoge drempels
of klemmende deuren.
Het dagboek is de kweekvijver, de proeftuin, waar ideeën geboren worden,
waar zinnen verschijnen die bruikbaar zijn.
Je moet leren van de schrijvers van wie je houdt, maar schrijven als de
schrijver die je bent.
Jezelf onderdompelen in de fictieve wereld, daar rondzwemmen, kijken, en
alles noteren wat je waarneemt.
Ook als je boek wordt uitgegeven, kun je er maar beter zelf voor zorgen dat
de tekst in orde is.
Fascinaties incarneren, meer is het niet, schrijven.
De basis van schrijven is eerlijkheid. Precies weten wat je wilt zeggen, en
dat zo precies mogelijk uitdrukken.
Als je een boek bent ... hoe ziet dat boek er dan uit?
"De inspiratie moet bij haar schaarste komst een welvoorbereide techniek
aantreffen." (Etty Hillesum)
Wat je moet leren is je verzoeken om kritiek héél zorgvuldig te formuleren.
mensen die zeggen dat ze niet goed schrijven en mensen die zeggen dat ze
fantastisch schrijven, hebben beide meestal ongelijk.
Schrijven is niet voorbehouden aan enkele (door wie aangewezen?)
genieën, schrijven is voor iederéén van groot belang.
Schrijfveren ontmaskeren de mythe dat schrijven moeilijk is. Of dat het
'niks' is als het makkelijk gaat.
Lees kook- en schrijfboeken om geïnspireerd te raken, om nieuwe
technieken te leren.
Een gedicht is geen schilderijtje, een gedicht is een zintuiglijke belevenis.
Het maakt niet uit waar je begint. Het ware begin dient zich pas aan aan
het einde van het verhaal.
Trots zijn op je talenten is goed! Luister naar je talenten: wat vanzelf gaat
is belangrijk en hoort bij je!
Waar ben je geweest? Waar was je het meest van onder de indruk en
waarom? En los!
het begin van je boek moet … de toon zetten
het begin van je boek moet … de hoofdpersonen introduceren (karakter,
dagelijks leven, milieu etc)
het begin van je boek moet … de "Oude Wereld" van het verhaal in beeld
brengen
het begin van je boek moet … duidelijk maken wat er op het spel
staat(karakter, dagelijks leven, milieu etc)

