
 
NEDERLAND LEEST 

 
November is de maand van Nederland Leest. 
Tot nu toe stond ieder jaar één boek centraal,  
een klassieker uit de Nederlandse literatuur 
die iedereen gelezen moet hebben. 
Het was een evenement ter bevordering van 

het lezen van boeken, iets waar wij 
schrijverkens alleen maar blij mee zijn 
natuurlijk. 
Maar nu moest het opeens anders. 
Nu is er een Thema waarover wij moeten 

Debatteren. "Stond voorheen één boek 
centraal tijdens Nederland Leest, vanaf dit 

jaar draait de campagne rond een thema. En 
we trappen af met een prachtig thema om 
over te debatteren, namelijk democratie. De 
bibliotheek gaat op zoek naar de ideale 
democratie. En iedereen in Nederland kan 
meepraten." 
Ik krijg daarvan toch het gevoel dat lezen op 

zich geen zinvolle bezigheid is. Dat je moet 
lezen met een vooropgezet doel, een 
maatschappelijke functie. Wat is er mis met 
Met een Boekje in een Hoekje? 
 
 

  
 
 

NaNoWriMo 
 

Ik hoop dat je in oktober je voordeel hebt 
gedaan met de dagelijkse schrijftip (en 
theorie over de Heldenreis), en de 
bijbehorende schrijfveer om je te inspireren 
bij het voorbereiden van de etappes. 
Als het goed is heb je nu genoeg 

voorbereidend materiaal om in november de 
eerste versie van je boek te schrijven. 
Natuurlijk krijg je ook in november elke dag 
een schrijftip en een schrijfveer. 
Voor mij is het wel even lekker rustig om 

twee maanden per jaar geen nieuwe tips en 
veren te hoeven bedenken. Maar na 3 jaar 

Heldenreis lijkt het me tijd om volgend jaar 
hetzelfde te gaan doen met Heldinne's Reis. 
Weer een heel nieuw project dus! Ik ben de 
illustraties al aan 't maken. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

HELDENREIS CURSUSSEN 
 

Wil je al meteen aan de slag, zonder op 
NaNoWriMo te wachten? Doe dan de cursus 
Schrijfveren. 
Dat is een schrijfcursus van een jaar, om een 
compleet boek te schrijven waarbij je intuïtie 
het werk doet. 
- 2 cursussen in één, 99 pagina's 

 

Heb je juist meer behoefte aan een plan-
matige werkwijze?  
Doe dan de cursus Heldenreis. 
Dat is een schrijfcursus om een complete 
(jeugd)roman te leren schrijven. 

- 14 lessen, 112 pagina's 
 
Weet je al dat je hoofdpersoon iemand is die 
een innerlijk avontuur gaat beleven, in plaats 
van eropuit te trekken in de woeste 
buitenwereld? 
Doe dan de cursus Heldinne's Reis II. 

Dat is een schrijfcursus om een boek te 
schrijven over een vrouwelijke hoofdpersoon, 
(of een man, op zoek naar zijn anima) zowel 

fictief als (auto)biografisch. 
- 14 lessen, 195 pagina's 
 

 
Alle cursussen zijn te bestellen door €10 over 

te maken op NL90 INGB 0003 8794 67 tnv H. 
Kuipers, Groningen onder vermelding van de 
naam van de cursus. 
 
 
 

  

 
Heldenreis Nieuwsbrief jrg 8 - nr 7 - nov 2016 
verschijnt 11x per jaar (niet in januari) 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland_Leest
http://www.nederlandleest.nl/democratie/
https://nl.pinterest.com/heldinne/heldenreis-heldinnes-reis-partly-made-by-me/
http://heldenreis.nl/online-cursus-schrijfveren
http://heldenreis.nl/online-cursus-schrijfveren
http://heldenreis.nl/online-cursus-heldenreis
http://heldenreis.nl/online-cursus-heldinnes-reis-ii
http://heldenreis.nl/


BOEK VAN DE MAAND 
 

 
Soms komen dingen zo prachtig samen. Mart 

Smeets jubelde bij dwdd over de nieuwe 
Leonard Cohen, You Want it Darker, en de 
nummers stonden op Youtube, en dat 

titelnummer is zo prachtig, met dat koor dat 
hineni hineni zingt, wat Hier Ben Ik betekent, 
wat dan weer de titel is van het nieuwste 
boek van Jonathan Safran Foer, dat ik net 

aan het lezen was. Here I Am. Hier Ben Ik, 
onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud 
compleet aanwezig. 
Foer was te gast bij Boeken van de vpro, en 
een van de eerste dingen die hij daar zegt is: 
Stories are always a response to a problem. 
Misschien had Wim Brands er wél aan 

gedacht om te vragen op welk probleem dit 
boek een antwoord geeft. De interviewer 
vraagt veel, en Foer zit nog zo diep in zijn 
boek, weet nog zo precies wie wat zegt, en 

wanneer, ik vond dat zo prachtig om te zien, 
om jaloers op te worden. 

Het is een doorwrocht boek, en tegelijk het 
simpele verhaal van een echtgenoot, een 
vader van drie zonen die allemaal met zoveel 
liefde getekend zijn, zo grappig en 
ontroerend, het deed me ook denken aan die 
tv-serie over die dysfunctionele Joodse 
familie, Transparent.   

Die transparantie, die zelfspot, dat bewustzijn 
dat ontleden ondanks alle intellectuele 
vaardigheden uiteindelijk niets oplevert 
(Woody Allen is er ook een meester in), ik 
vind het een wonder.  
En ik denk dat deze roman het antwoord 

geeft op de vraag: hoe kun je Hier Ben Ik 

zeggen? 
Door alle redeneringen en beschermende 
zelfspot te laten varen, door in volle overgave 
aanwezig te zijn. Precies wat je moet doen 
om een goed boek te schrijven. 
 

 

HEEL HOLLAND SCHRIJFT 
 
Heb je gekeken naar de eerste aflevering van 

De Pennen Zijn Geslepen? 
Ga je meedoen met hun verhalenwedstrijd? 
Wat vond je van de goede raad die de beide 
literair agenten gaven?  

Propria Cures liet niet veel van ze heel.  
Ikzelf trouwens ook niet, en dat is al tien jaar 
geleden! 

 
Ik vroeg me wel af wat nu eigenlijk de 
doelstelling is van het programma. Laten zien 
hoe het moet, een boek schrijven? Met 5 w's 
en 3 p's en 4 s'en en klaar is Kees? 
Laten zien hoe Saskia Noort het doet? Laten 
zien hoe je een kans maakt in de 

uitgeefwereld? De kijker "alle aspecten van 
het schrijversvak" laten zien? 
 
Ik kon me nog geen goed oordeel vormen, en 
zal wel blijven kijken. Laat maar weten als je 

vragen hebt over wat er in het programma 

gezegd wordt! 
 

INSPIRATIE VOOR THRILLERS 
 

 
 

  
 
 

blijf schrijven en creëren! 

Hella Kuipers 

https://youtu.be/YD6fvzGIBfQ
http://www.tzum.info/2016/09/recensie-jonathan-safran-foer-hier/
http://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2016/23-oktober.html
http://www.vpro.nl/cinema/lees/artikelen/interviews/series/2015/Moppa-als-voorbeeld.html
http://depennenzijngeslepen.avrotros.nl/
http://www.propriacures.nl/2016/10/mm-hangt-iets-aan-de-muur-oost-west-sebest/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1451758/2006/10/30/Meester.dhtml

