
 SCHRIJFTECHNIEK !4"

40 | Schrijven Magazine 01 2023

D
oor het schrijven van 
deze serie denk ik de 
laatste tijd vaak na over 
schrijftechnieken. Nu 
denk je misschien: ben jij 
als schrijver dan niet 

voortdurend bezig met zulke technie-
ken? Dat klopt: ik werk er iedere dag 
mee. Maar erover nadenken? Nee, dat 
deed ik eigenlijk maar zelden.

Waarom eigenlijk? Is het omdat ik een 
beetje een snob ben, die vindt dat al die 
regeltjes er natuurlijk vooral voor alle 
anderen zijn? Immers: als je schrijver 
bent, weet je hoe je moet schrijven: 
anders ben je geen schrijver. Schrijven 
kun je niet leren!
Ik overdrijf, maak me schuldig aan 
waar zovelen in het vak zich bezondi-
gen: ik doe soms alsof schrijven iets 
anders is dan gewoon een ambacht. 
Maar toch zit er een kern van waarheid 
in. Je kunt schrijven in elk geval niet 
leren zoals je bijvoorbeeld een instru-
ment leert bespelen: eerst moet je zien 
ook maar eens één zuivere noot uit die 
gitaar te laten klinken, zonder dat alle 
andere snaren meetrillen. Vingerzetting, 
beide handen laten samenwerken, 

akkoorden leren, noten lezen, toonlad-
ders oefenen. Je kunt nog zo muzikaal 
zijn, maar zonder techniek kun je hele-
maal niets met een gitaar (met veel 
technische vaardigheid maar nul muzi-
kaliteit kom je denk ik nog een heel 
eind, maar dit terzijde). (Over wat mu-
zikaliteit is, of haar literaire tegenhan-
ger ‘schrijftalent’, zou je een boek vol 
kunnen schrijven, maar dit nog meer 
terzijde.)

Leren schrijven
Oké, je hebt schrijven en Schrijven. 
Leren schrijven gebeurt wel op een 
vergelijkbare manier: eerst een pen 
goed vasthouden, de letters leren ken-
nen, dan je eerste zinnetje ‘appel eten’ 
opkrabbelen. Maar het schrijven waar 
we het in dit blad over hebben leer je 
niet op je vijfde of zesde, maar waar-
schijnlijk pas als volwassene. En dit 
schrijven laat zich ook veel moeilijker 
afbakenen dan wat je op de basisschool 
moest leren.
Dus als kind leer je schrijven zoals je 
een gitaar leert bespelen. Maar hoe leer 
je dan die andere vorm van schrijven, 
creatief schrijven, zo je wilt, of zelfs 
literair? Wat leren we precies, als we 

leren Schrijven?
Al gauw betrap ik mij-
zelf op wat elitaire ge-
dachten, vergelijkbaar met 
mijn eerdere, enigszins ironi-
sche opmerking dat je schrijven 
niet kunt leren. Ergens in mij huist 
zo’n vervelend type dat de literatuur 
welhaast mythische eigenschappen 
toekent. Maar dat zet natuurlijk geen 
zoden aan de dijk bij het schrijven van 
een serie over hoe je moet schrijven. 
Als er een blad bestaat als Schrijven 
Magazine, een blad bovendien dat 
iemand zoals mij uitnodigt zijn kennis 
over het vak te delen, zal er toch mis-
schien wel een mogelijkheid bestaan 
om te leren schrijven en dan zal er 
wellicht ook wel zoiets zijn als ‘kennis’ 
die je met anderen kunt delen. Regels 
dus, voorschriften.

En toch hou ik vol dat ik tijdens het 
schrijven nooit bezig ben met die re-
gels. Ik stel het me al voor: dat ik druk 
bezig ben mijn diepgaande overpeinzin-
gen over de zin van het leven te verwer-
ken in een nietsontziend portret van 
een mensensmokkelaar, en dat ik dan 
ondertussen ineens bedenk: ‘Je moet 

Techniek is essentieel voor elke schrijver. In deze serie leert 
Vincent Merjenberg (schrijver en verwoed lezer) je alles 
over de basisvaardigen voor het schrijven van een roman 
of kort verhaal. In deze vierde a!evering: noodzakelijke 
schrijftechnieken?

Vertrouwdheid met 
schrijftechnieken

maakt dat je ermee kunt spelen
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meer zintuiglijke werkwoorden gebrui-
ken!’ Nee, zo werkt het natuurlijk niet.

Ik vrees dat ik toch een beetje blijf 
hangen in die groef dat je schrijven niet 
kunt leren. Maar het zit wel wat genu-

anceerder dan hoe dat misschien 
klinkt. Als ik nadenk over al die gewel-
dige ideeën van me en hoe ik ze probe-
ren moet helder maar ook meeslepend 
op papier te krijgen, doe ik meteen een 
ontdekking: al schrijvende doe ik maar 

wat – of zo voelt het althans: ik rommel 
maar wat aan. Maar als er dan iets op 
papier staat, en ik dat met potlood in de 
hand ga nalezen, ben ik uitermate kri-
tisch. En is er in feite sprake van een 
heel overzichtelijke situatie: dat wat er 
staat komt overeen met wat ik wilde 
zeggen, of het komt niet overeen. Dát is 
wat van belang is, niet of het geschreve-
ne gehoorzaamt aan bepaalde regels.

Schrijftechnieken
Oké, denk je misschien, maar is dit niet 
het probleem verplaatsen? Is het niet 
gewoon zo dat de tekst de boodschap 
niet goed overbrengt omdat ze niet 
geschreven is met inachtneming van de 
noodzakelijke schrijftechnieken? Goe-
de vraag – maar ik denk van niet.

Om dit uit te leggen wil ik het hebben 
over zo’n beroemde, haast beruchte 
regel, waarvan ik heb ontdekt dat ik er 
eigenlijk nooit bij stil sta, die ik altijd 
alleen maar onbewust gehoorzaam – of 
juist negeer: show, don’t tell. Of: laat 
het zien, in plaats van het te vertellen. 
Simpel voorbeeld: je kunt vertellen dat 
je personage boos is (‘Myrthe was 
boos’), maar je kunt het beter laten zien 
(‘Myrthe gooide de complete huisraad 
uit het raam’). Dit zie je voor je, het idee 
is dat dit meer indruk maakt op de lezer 
omdat die zelf moet invullen waarom 
het personage zich zo gedraagt. Ook 
zou een schrijver zich er maar gemak-
kelijk van afmaken en het zijn lezer 
bovendien ook te makkelijk maken 
door alles zo voor te kauwen. Zoals dat 
met alle goede regels gaat: geen speld 
tussen te krijgen! 

Of toch wel? Je raadt het al: ik vind van 
wel. Vertrouwdheid met schrijftechnie-
ken maakt dat je ermee kunt spelen. 
Dat je soms juist heel veel tellt, omdat 
dat nou eenmaal veel showt over je 
verteller bijvoorbeeld. En binnen een 
verhaal, zeker in een lange roman, is er 
veel wat verteld moet worden, en som-
mige zaken zijn nu eenmaal belang-

Waarom stroomt het? Daar 
heb ik zelden een antwoord op. 
Maar als het stokt, weet ik altijd 

precies waarom.
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rijker dan andere. Sommige dingen wil 
je de lezer zelf laten ontdekken, lang-
zaam en enerverend, en dan neem je 
tijd en ruimte voor beschrijvingen die 
de lezer aan het denken zet. Maar er 
zijn ook zoveel dingen die je nou een-
maal moet vertellen, maar die ergens 
ook juist afleiden van het verhaal, van 
datgene wat je echt wil vertellen: be-
schrijvingen van plekken, uiterlijke 
kenmerken van personages, voorge-
schiedenissen enzovoorts. Het is rond-
uit vermoeiend om uit het gedrag van je 
hoofdpersoon te moeten afleiden dat 
haar buurman er angstaanjagend uit-
ziet. Het dient geen enkel doel dat via 
de omweg van de show aan je lezers 
duidelijk te maken. 

Kortom, het hangt volledig van jouw 
verhaal af, en van het belang dat jij 
toekent aan de verschillende onderde-
len ervan, wanneer je welk middel 
inzet. Of je wel een middel inzet. Ik ben 
dol op schrijvers die het zelfvertrouwen 
hebben – en belangrijker nog: het ver-
trouwen in hun lezer hebben – om je 
gewoon recht voor z’n raap te vertellen. 
Want, zoals ik eerder al schreef, als 
schrijver wil je dan misschien niet met 
schrijftechnieken bezig zijn, maar als 
lezer wil je dat al helemaal niet! Hoe 
vaak lees ik geen boeken waarin de 
schrijver je voortdurend voor de voeten 
loopt. Dat je hem aan het werk ziet, zijn 
best ziet doen. In iedere zin zitten alle-
maal aanwijzingen en betekenisjes, en 
elke keuze lijkt te zijn gemaakt om 
goed te schrijven. Nee, je wil je laten 
meeslepen door het verhaal, en niet 
afgeleid worden door een schrijver die 
allerlei ingenieuze middeltjes inzet om 
je niets méér te vertellen dan dat de 
buurman er angstaanjagend uitziet.

Natuurlijk: je moet niet te veel vertel-
len, literatuur gaat in de kern om ver-
beelding. Maar show, don’t tell is vol-
gens mij, net als alle andere schrijftech-
nieken, gewoon een variabele in je 
boek, een knop waaraan je kunt draai-
en: de ene kant op voor het ene effect, 
de andere kant op voor het andere. 
Show, don’t tell klinkt mij te vaak in de 
oren als een dogma. Misschien wat 
puberaal van me, maar als schrijver 
word ik dan juist getriggerd om er de 
grenzen van op te zoeken, en er dan 
lekker net overheen te gaan. Ik schiep 
er genoegen in om in mijn roman zin-
nen te gebruiken als ‘ze werd overval-
len door een onbestemd gevoel’ of ‘hij 
voelde zich alleen’. Mooie zinnen? Niet 
echt. Effectief? Volgens mij wel (lees 
het boek maar!). 

Stromen of stokken
Maar kun je nou leren schrijven of niet? 
En in welke mate spelen schrijftechnie-
ken daarbij een rol? Voor mij is het zo 
dat ik pas kan zien of een tekst werkt of 
niet als die geschreven is. Dat maakt 
dat ik tot dat moment, dus tijdens het 
schrijven, maar wat aanklooi. Totdat 
het af genoeg is om uit te printen (ou-
derwets ja, maar voor mij elke keer 
weer een mijlpaal). Al lezende merk ik 
dan meteen waar het stroomt en waar 
het stokt.    

Waarom stroomt het? Daar heb ik zel-
den een antwoord op. Maar als het 
stokt, weet ik altijd precies waarom: 
het perspectief klopt niet. Of de zinnen 
zijn allemaal even lang. Het taalgebruik 
past niet bij mijn personage. Of: ik 
vertel veel te veel, laat niets aan de 
verbeelding over.

In een van mijn eerdere artikelen 
schreef ik deze oneliner: verdiep je in 
schrijftechnieken voordat je gaat schrij-
ven, maar vergeet ze zodra je bent be-
gonnen. Daar wil ik nu graag wat aan 
toevoegen: …en haal ze weer van stal 
zodra je je eigen tekst kritisch gaat 
redigeren. 

Vincent Merjenberg (1983) is schrijver 
en werkte als publiciteitsmedewerker 
bij Atlas Contact. Hij debuteerde in 
2021 met de roman De grijzen, die werd 
genomineerd voor zowel de Bronzen 
Uil als de Anton Wachterprijs. Zijn korte 
verhalen verschenen in onder meer 
De Gids en De Revisor. Hij woont met 
zijn vrouw en zoontje in Amsterdam en 
werkt aan zijn tweede roman, 
Danswoede.

Haal al je kennis van schrijftechnieken van stal 
zodra je je eigen tekst kritisch gaat redigeren.
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