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Het liefst was ik een machine die verhalen schrijft. Maar ik ben 
een mens en daarom geen machine die schrijft, maar een 
schrijver.  

 
Je wordt schrijver, tot je het bent. Daarna blijf je het tot je dood. 
Waarbij moet worden aangetekend dat je dood als schrijver een 
stuk eerder kan plaatsvinden dan je dood als mens. Alleen in 
het ideale geval gaan mens en schrijver samen dood.  
 
Ooit wilde ik schrijver worden. Ik was jong en dacht dat er 
overal barrières waren. Eerst was je iets niet, daarna was je iets 
wel. Daartussen lag een scherpe scheiding. Van mensen die iets 
wél waren, was het moeilijk voor te stellen dat ze het ooit níet 
waren geweest. Dat gold bijvoorbeeld voor mensen die 
volwassen waren. Ooit waren ze het niet geweest, op een 
gegeven moment waren ze het wel. Hoe die overgang had 
plaatsgevonden, en wanneer, was een raadsel, dat zich ver voor 
mijn geboorte had voltrokken. 
 
Om iets te worden was er altijd een horde die moest worden 
genomen, en de aard van die horde was duister. De hordes 
stonden ook nooit zomaar in het landschap, duidelijk te zien, 
niet te missen. Ik zag ze in ieder geval niet. Ik kende het 
parcours niet, maar ontdekte ook nergens een andere weg. Van 
mijn toekomst had ik alleen een vaag beeld. Wat moest ik 
worden als ik niet wist hoe ik daar moest komen, als de poort in 
de vorm van een horde onvindbaar was? Want een horde is een 
poort. Je moet er alleen overhéén. 
 
Ik wilde schrijver worden. Dat wist ik wel. Ik schreef, maar dat 
kon natuurlijk niet genoeg zijn. Er waren hordes. Schrijvers 
werden uitgegeven en gerecenseerd, behandeld tijdens lessen 
Nederlands en genoemd in literatuurgeschiedenissen. 
Schrijvers woonden elders, al zag ik in de Grotestraat soms Jan 
Siebelink lopen, op zachte schoenen en in een wit pak. Niemand 
anders in Ede liep op zachte schoenen en in een wit pak, en dat 
betekende dat ook Jan Siebelink eigenlijk ergens anders 
woonde. Hij zag er nog het meest uit als een tijdreiziger die 
verdwaald was; dat hij verdwaald moest zijn, was af te leiden 
uit het feit dat hij uitgerekend bij ons rondliep.  
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Hoewel ik de hordes nergens zag staan, wist ik dat ze er waren. 
Wat ik niet wist, was dat ik ze zelf had neergezet. Ik dacht dat ik 
niet voldeed, maar ik bleek de toelatingseisen zelf te hebben 
verzonnen. Daarin ben ik niet uniek: we verzinnen graag 
toelatingseisen. De zelfverzekerden verzinnen ze voor de 
onzekeren, de onzekeren verzinnen ze voor zichzelf. 
 
Zo ging ik ervan uit dat elke schrijver die iets voorstelde het 
typen met tien vingers beheerste. Ik weet niet hoe ik daar bij 
kwam; misschien omdat ik ooit gelezen had dat Jan Wolkers een 
typediploma bezat. Ik typte met twee vingers, op de oude 
typemachine van mijn vader, een grijze Erika uit Oost-
Duitsland. Dat was acht vingers te weinig. 
 
Toen ik zeventien was, won Willem Brakman de P.C. Hooftprijs. 
Het NOS-journaal besteedde er aandacht aan. Ik zag de schrijver 
aan zijn bureau zitten, achter zijn typemachine, een zwart, 
vierkant gevaarte dat zo te zien niet lang na de uitvinding van 
het alfabet was vervaardigd. Nadat de bekroonde schrijver een 
paar vragen had beantwoord, zagen we hem typen – met twee 
vingers, langzaam en voorzichtig, alsof elke nacht kabouters de 
toetsen omwisselden en het dus het altijd maar weer de vraag 
was waar de juiste letter zich bevond. 
 
Eén horde die tussen mij en het schrijverschap in stond, leek 
geslecht. Niet lang daarna kocht ik van het geld dat de Sociale 
Dienst sinds kort elke maand naar mijn rekening overmaakte 
bij de Vendet aan de Grotestraat, vlakbij de plek waar je bij 
gunstige weersomstandigheden de kans had Jan Siebelink waar 
te nemen, een kleine kofferschrijfmachine waarop ik moeizaam 
met twee vingers mijn weg zocht. Langzaam, maar na een paar 
dagen toch al sneller dan Willem Brakman. Welke vereisten het 
schrijverschap ook met zich meebracht, om te schrijven als een 
schrijver was een typediploma niet nodig.  
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Schrijven als een schrijver. Toen ik gevraagd werd voor het 
gastschrijverschap waarvan deze rede de eerste openbare 
uiting is, bleek dat de titel te zijn van de cursus die 
gastschrijvers aan deze universiteit geven.  
 
Wat is dat, schrijven als een schrijver? Hoe gáát dat, hoe ziet dat 
eruit? Het kan al met maar twee vingers, zoveel weten we 
inmiddels. Het kan zelfs met één vinger. In 1993 bracht Rik Zaal 
een bezoek aan Ischa Meijer voor zijn programma Zaal over de 
vloer, waarin hij samen met Frans Bromet voor de zender AT5 
bekende Amsterdammers thuis opzocht. Tijdens het interview 
liet Meijer desgevraagd zien hoe hij zijn Dikke Man-columns 
typte die destijds in Het Parool verschenen: met één vinger, die 
als een razende over het toetsenbord van de elektrische 
schrijfmachine schoot, als een eenbenige man die wanhopig op 
een gloeiendhete bakplaat heen en weer springt. 
 
Maar dit alles zegt niets over hoe schrijvers schrijven. Schrijven 
heeft niets te maken met hoe je de letters op papier krijgt, en 
hoeveel vingers je daarbij gebruikt. Schrijven is niet iets wat je 
kan zien.  
 
In films van vroeger was duidelijk hoe het werkte: daar zit de 
schrijver achter zijn typemachine, als een razende hamert hij op 
de toetsen, zijn werk alleen onderbrekend om een slok whiskey 
te nemen of een nieuw blad in de machine te draaien. Op andere 
momenten staart hij (het is altijd een man, met een baard van 
een paar dagen) met holle ogen naar het lege blad, om datzelfde 
blad even later met een ruwe haal uit de machine te trekken 
(het prachtige geluid waarmee dat gepaard gaat) en te 
verkreukelen, waarna het als een prop op de vloer beland, 
tussen de ontelbare proppen (zien we nu) die daar al liggen. In 
films hebben schrijvers (en andere kunstenaars) doorgaans 
maar twee standen: aan en uit. Wanneer ze aan het werk zijn, 
doen ze dat altijd onstuimig. De typemachine kraakt en piept, 
het doek buigt door onder de kwast. Scheppen gaat gepaard 
met bloed, zweet en tranen – elk van deze drie vloeistoffen 
scheutig aangelengd met alcohol. Maar uiteindelijk is dit niet 
waar het om gaat. Met scheppen heeft zo’n spektakel weinig te 
maken.  



5 
 

 
Schrijven is niet de daad, de handeling die de letters doet 
verschijnen, of dat nu met ganzenveer, balpen, typemachine of 
laptop gebeurt, maar dat wat onmiddellijk aan die daad vooraf 
gaat. 
 
Schrijven is wat er gebeurt wanneer je schrijft – wat er in je 
hoofd gebeurt wanneer je een roman of een verhaal aan het 
maken bent. Je kan het op allerlei manieren proberen te 
omschrijven: het is het maken zelf, de invallen die je krijgt, de 
hoeken die je omslaat, de keuzes die je maakt, de wendingen die 
zich aandienen, het verhaal dat je verzint. Maar als je tot de 
kern van het schrijven probeert door te dringen, moet je op een 
gegeven moment toegeven dat je met lege handen staat. Het is 
alsof het hele proces van keuzes maken en vertellen en ideeën 
en hoeken omslaan en verzinnen vanuit het niets gebeurt. Je 
bent er nooit echt bij. Op het moment dat je vingers letters op 
het scherm of het papier achterlaten is het schrijven al voorbij – 
of beter: wordt er in je hoofd geschreven aan de volgende zin.  
 
Hoeveel keuzes en invallen ook zijn te herleiden tot dingen die 
je hebt meegemaakt, hebt gezien, hebt gelezen – uiteindelijk 
eindigt de zoektocht naar de oorsprong van keuzes en invallen 
en wendingen, de zoektocht naar het schrijven, in een onbekend 
domein, een wit gebied in je hoofd waar je niet in kan en waarin 
zich de kern van het schrijven ophoudt. Je hebt geen idee wat 
daar gebeurt. Je hebt geen idee hoe de besluiten tijdens het 
schrijven tot stand komen. Want zoals gezegd: je bent er niet bij. 
Je kan er niet naast gaan staan en er commentaar bij geven, of 
er iets bij voelen. Het is ook geen automatisme, zoals lopen. Het 
vergt bijzonder veel concentratie. Je kan zeggen: schrijven is 
concentratie. Maar dan weet je nog niets. 
 
Je staat er ook niet bij stil dat je geen idee hebt. Pas naderhand 
vraag je je af hoe je nu precies hebt besloten dat dit personage 
dit of dat ging doen, of hoe bepaalde relaties lagen. Je kreeg een 
inval op de fiets, of in de rij voor kassa 3 in de Albert Heijn. Je 
zou jezelf in twee proefpersonen willen opdelen om erachter te 
komen hoe groot de rol van het toeval hierbij was. Als je niet 
was gaan fietsen, als je later naar de Albert Heijn was gegaan, of 
een andere kassarij had gekozen, als je laptop een andere kleur 
had gehad – je hebt werkelijk geen idee.  
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Scheppende momenten die zich in de geest van de schrijver 
aaneenrijgen en die zich niet verder laten verklaren of ontleden 
– het is een romantisch idee en als het er inderdaad om gaat het 
raadsel te vergroten, zouden we het hier misschien bij moeten 
laten, maar een beetje onbevredigend is het toch ook. 
 
Wat je wel weet: alles wat je verzint nadat het verhaal is 
begonnen, volgt op de een of andere manier uit het voorgaande. 
‘Het verhaal neemt het over en schrijft zichzelf’ – het is een 
bekende uitspraak van schrijvers, die het raadsel uiteindelijk 
óók alleen maar vergroot, alsof dat witte gebied waar je niet in 
kan, wordt bewoond door een kleine homunculus die achter 
een miniem laptopje druk zit te schrijven en die op een 
bepaalde manier het verhaal is dat hij zelf schrijft, en 
tegelijkertijd verwant is aan het kind dat de dichter Nijhoff ooit 
op de bodem van de rivier zag zitten schrijven toen hij een dag 
ging vissen en dat alles schreef wat de dichter in zijn leven nog 
ooit te schrijven droomde.  
 
Het is dan ook niet vreemd dat er schrijvers zijn die beweren 
dat de verhalen die ze schrijven zich al ergens in de ruimte om 
ons heen bevinden en door ons, schrijvers, worden opgevangen. 
Een mooi idee, maar toch, als ik zoiets lees, bijvoorbeeld bij 
Renate Dorrestein en Stephen King, vraag ik me altijd af of ze 
het serieus menen. Als het waar is, als alle verhalen en romans 
in de ether rondzweven om door ons te worden opgepikt, zou je 
het witte onkenbare schrijfcentrum in je hersens kunnen 
duiden: het is een ontvanger, een persoonlijke satellietschotel, 
afgestemd op de literatuur der sferen, je eigen radiotoestel. 
 
Vraag is dan natuurlijk wel wie de afstemknop in beheer heeft, 
zelf ben je dat in ieder geval niet, je hebt geen idee waar die zit. 
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En bovendien kan je je afvragen waarom die satellietschotel dan 
wel radio-ontvanger zo beroerd is afgestemd dat het verhaal of 
de roman doorkomt in korte stukjes, woords- en zinsgewijs, 
met zo nu en dan een hele alinea, en waarom alles wat 
doorkomt zo vaak moet worden herzien, en soms geschrapt? 
Want schrijven gaat slechts zelden soepel, het gaat 
schoksgewijs, en dikwijls op de manier van de processie van 
Eternach: drie stappen naar voren, twee naar achteren. Als de 
schrijver een radio of satellietschotel is, dan toch een vrij 
beroerde; de gebrekkige wijze waarop literatuur doorkomt doet 
denken aan de manier waarop mediums tijdens televisieshows 
van gene zijde informatie ontvangen over leden van het publiek. 
Nooit komt die informatie door als duidelijk verhaal, het gaat 
altijd letter voor aarzelende letter, die dan door de 
aangesprokene tot een naam moeten worden aangevuld. Zoals 
het publiek hier het werk doet, zo doet de schrijver als 
ontvanger dat ook. Hogere machten lijken er niet in het spel te 
zijn, en dat pleit ervoor het idee van de schrijver als radio 
vooral symbolisch dan wel metaforisch op te vatten. Het 
onverklaarbare vatten in een beeld – daar kan een zoete, licht 
verdovende bevrediging van uitgaan. En zolang het zijn werk 
doet, is het niet moeilijk om vrede te hebben met het 
onverklaarbare witte gebied in je hoofd. 
 
Anderen zijn ontevredener en voortvarender, en plakken 
elektroden op schedels van schrijvers. In 2013 werd Arnon 
Grunberg tijdens het schrijven van de novelle Het bestand aan 
uitvoerig onderzoek onderworpen. Zijn hersenactiviteit werd 
gemeten, de hartslag gecontroleerd, camera’s hielden in de 
gaten wat hij typte en wat voor gezichten hij daarbij trok. Het 
schrijven van Grunberg bleek een bij uitstek rationeel proces. 
De onderzoekers rapporteerden: ‘Zijn brein, hartslag, 
huidspanning en gelaatsuitdrukking verraden op geen enkele 
manier of de auteur jolige, trieste of juist walgelijke 
gebeurtenissen beschrijft.’ Of dit typerend is voor Grunberg of 
dat het ook voor andere schrijvers geldt, moet verder 
onderzoek uitwijzen. Ik herinner me uit de tijd toen ik nog 
strips tekende, dat je als tekenaar onwillekeurig de 
gezichtsuitdrukking nabootst van het personage dat je aan het 
tekenen bent. Onder het schrijven is dat me nog nooit 
overkomen. Schrijven is abstracter dan tekenen, en ook je 
personages zijn abstracter. Ik moet onder het schrijven 
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regelmatig terugscrollen om te zien wat voor haarkleur een 
bepaald personage ook weer heeft. In zijn boek What We See 
When We Read maakt Peter Mendelsund duidelijk dat lezers 
slechts een vage indruk van personages hebben onder het lezen. 
Voor schrijvers geldt eigenlijk hetzelfde – tenzij ze van te voren 
uitgebreide lijsten maken van het uiterlijk en de kleding van 
hun personages. En dan nog ben ik benieuwd hoe scherp ze die 
gezichten echt voor zich zien. 
 
Grunberg is niet de enige schrijver wiens schrijfproces is 
onderzocht. Op Literatuurmuseum.nl, een site die door het 
Letterkundig Museum is ontwikkeld, in  samenwerking met het 
Huygens Instituut, zijn verslagen te vinden van een onlangs 
uitgevoerd experiment, waarbij vier jonge schrijvers elk een 
kort verhaal schreven. Tijdens het schrijven werden al hun 
toetsaanslagen geregistreerd, wat leidde tot een grote 
hoeveelheid data over de totstandkoming van de verhalen, over 
verbeteringen, weglatingen, volgorde van passages, zoekacties 
op internet, de tijd die het schrijfproces uiteindelijk kostte. De 
onderzoekers meldden: ‘De meetbare data geven ons inzicht in 
de fases van het schrijfproces en de individuele verschillen in 
het gebruik van schrijfstrategieën als redigeren, plannen en 
experimenteren op het scherm,’ schrijven de onderzoekers. 
‘Ook worden alle online bronnen vastgelegd die binnen een 
schrijfsessie worden geraadpleegd. Verbanden tussen 
brongebruik en tekst kunnen dus op een nieuwe manier 
onderzocht worden. Ten slotte kan inzicht in de totstandkoming 
van een verhaal een ander licht werpen op dat verhaal zelf.’ 
 
Schrijver Gie Bogaert onderwierp zich bij het schrijven van zijn 
eerder dit jaar verschenen roman Roosevelt aan een soortgelijk 
experiment: onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen 
leverden hem een softwareprogramma dat elke toetsaanslag 
registreerde. Ook hier resulteerde dat in een schat van gegevens 
over schrijftijd, woorden per minuut, verbeteringen, schrappen, 
zoeken, en wat al niet. Ooit bestond de angst dat het onderzoek 
naar ontstaan en ontwikkeling van teksten het slachtoffer zou 
worden van het computertijdperk omdat alleen de laatste, 
definitieve versies behouden zouden blijven, maar niets is dus 
minder waar. Installeer zo’n programma op de computers van 
elke schrijver en – ja, en wat; en je hebt een ontstellende 
hoeveelheid data waarover onderzoekers en biografen zich nog 
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jarenlang kunnen buigen. Verder zullen schrijvers wat 
huiveriger worden om onder het schrijven even naar een 
pornosite te surfen; voor zover ze dat al deden, natuurlijk.  
 
Misschien zal dit soort onderzoek ons ooit duidelijk maken hoe 
het schrijfproces gerelateerd is aan het resultaat van dat proces. 
Misschien zal blijken dat succesvolle schrijvers anders schrijven 
dan onsuccesvolle. Dan moet succes wel eerst worden 
onderverdeeld in literair succes en commercieel succes – 
waarbij de meeste schrijvers het eerste nastreven in de 
stiekeme hoop dat het tweede dan vanzelf zal volgen. En 
wanneer het registreren van toetsaanslagen van schrijvers 
eenmaal gemeengoed is geworden, zal het een kwestie van tijd 
zijn voordat een performance kunstenaar in een zaaltje van het 
Stedelijk Museum de geregistreerde totstandkoming van een 
roman tot aan de kleinste toetsaanslag heropvoert. 
Museumbezoekers zullen erbij stil staan en bedachtzaam 
knikken. Thuis kan je ook meespelen. Ongetwijfeld zal het 
mogelijk worden om het wordingsproces van een roman van 
een favoriete schrijver aan te schaffen en af te spelen, op je pc, 
of groot op je muur geprojecteerd, vertraagd afgespeeld, als de 
literaire variant van een lavalamp. 
 
Hoeveel inzichten al deze experimenten ook opleveren, wat zich 
nu precies in het hoofd van de schrijver afspeelt, komt 
vooralsnog niet meteen aan het licht. Bregje Hofstede, een van 
de schrijvers die meedeed aan het project van 
Literatuurmuseum, verklaarde ‘dat minder dan een derde van 
haar schrijfproces zich tijdens de gelogde sessies heeft 
afgespeeld, en dat voor haar het uitdenken van het verhaal even 
belangrijk is als het op papier en scherm uitwerken ervan.’ 
Schrijven speelt zich voor een belangrijk deel af wanneer je niet 
met je vingers op het toetsenbord zit. Het speelt zich ook af in 
de rij voor kassa 3 in de Albert Heijn, en wanneer je op de fiets 
zit. Het witte gebied in je hoofd kan, eenmaal aangezet, op de 
vreemdste momenten actief worden. De onderzoekers 
concludeerden dan ook: ‘ondanks alle registratie blijft een deel 
van het creatieve proces ongrijpbaar, of in ieder geval: 
onmeetbaar.’ 
 
Op 25 april 2016 schreef Adam Gopnik in The New Yorker een 
recensie van de door Philip Norman geschreven biografie van 
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Paul McCartney. ‘En hoewel we omkomen in feiten over The 
Beatles,’ schreef Gopnik, ‘blijft er iets raadselachtigs over, en dat 
raadselachtige is, zoals altijd bij het leven van kunstenaars, hoe 
ze deden wat ze deden.’ En hij heeft gelijk, vrijwel elke dag uit 
het bestaan van The Beatles is uitgebreid gedocumenteerd en 
beschreven, maar wat weten we nu echt? In de fascinerende 
film Let it Be zien we The Beatles eind jaren zestig in de studio 
terwijl ze moeizaam werken aan hun volgende album. Uit die 
beelden en uit de bootlegopnamen die van die sessies bestaan 
kan je veel aan de weet komen over ontstaan van nummers (en 
trouwens ook over het ontstaan van irritatie en onmin), maar er 
is altijd een punt zero dat ons ontgaat. Zoals een god die een 
universum schept, niet al deel kon uitmaken van dat universum, 
omdat dat nu juist nog niet bestond, kan het idee geen deel 
uitmaken van de verwerking en uitwerking van dat idee.  
 
 

 
 
 
Het meten van hersengolven, aanslagen, oogbewegingen, 
zweetafscheiding ten spijt: het schrijven is elders. Hoe doen 
schrijvers wat ze doen? We weten in elk geval wát ze doen: ze 
schrijven. Dus lijkt het een logische stap om eens te kijken wat 
er over het schrijven zelf geschreven is. Er zal over geschreven 
zijn, dat kan niet anders. Moeten we het zoeken in 
schrijversbiografieën? Nee, we moeten het niet zoeken in 
schrijversbiografieën.  
 
Biografieën over schrijvers bevatten veel informatie, zeker bij 
ons in Nederland, waar biografen er in te veel gevallen van 
uitgaan dat alles wat ze tijdens hun naspeuringen in archieven 
aantreffen moet worden verwerkt in de biografie, een vorm van 
volledigheidsdrang (en misschien wel volledigheidsdwang) die 
zorgt voor kloeke delen die in feite nauwelijks verhulde 
omgevallen archiefkasten zijn. Biografieën kunnen ons veel 
vertellen, over herkomst, omgeving, oeuvre, conflicten, 
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minnaars, minnaressen, reizen, auto’s, huizen, vrienden, familie, 
schrijfmachines, succes, falen, leven, dood – het staat er 
allemaal in, maar over het scheppen zelf, de kern toch 
waaromheen alles draait, leren we weinig. Biografen kunnen 
ons wel de schrijvers achter hun bureau laten zien, de 
componisten achter hun piano, de schilders voor hun ezel, maar 
ze kunnen geen luikje in het hoofd van de kunstenaar openen 
waarachter zich het scheppingsproces afspeelt.  
 
Dat ene moment dat zich steeds weer herhaalt in het witte 
gebied van hoofd van de maker, de explosie van het enig juiste 
idee, de uitbarsting van het tijdelijke maar ultieme gelijk, dat 
moment dat soms naar frustratie leidt en dat toch het enige is 
dat het allemaal draaglijk maakt en veel, zo niet alles, vergoedt 
– de biograaf staat met lege handen. Al die lijvige, uitputtende 
biografieën van kunstenaars met hun nauwkeurig nagevorste 
levens en hun voetnoten en fotokaternen en voor- en 
nawoorden en conclusies leggen het af tegen twee regels van 
Gerrit Achterberg, de slotregels van het gedicht ‘Eine kleine 
Nachtmusik’ uit de bundel Eiland der ziel:  

 
Haastig en diep gelukkig schiep 
Mozart zijn kleine nachtmuziek. 

 
Ik weet natuurlijk ook wel dat hier van alles tegen in te brengen 
valt, kom op, dit is toch wel héél erg dicht tegen de kitsch aan, 
niet zozeer het gedicht zelf als wel het gebruik wat daarvan 
hier, nu, op dit moment wordt gemaakt, en kom op, niemand is 
erbij geweest, tenminste, er zijn geen ooggetuigenverslagen van 
de totstandkoming van dit muziekstuk overgeleverd, 
Achterberg zelf was er al helemáál niet bij, dit is ook maar 
gewoon een dichter die zijn dichterlijke vrijheid neemt. Je ruilt 
de wetenschap in voor literatuur, onder het mom dat die laatste 
pas echt iets over de werkelijkheid kan zeggen, maar het is wat 
de gek ervoor geeft, toch? Ruftend en boerend schiep/ Mozart 
zijn kleine nachtmuziek. We kunnen elke Mozart oproepen die 
we willen. Vloekend en zuchtend schiep/ Mozart zijn kleine 
nachtmuziek. Of: Gillend en schreeuwend, Fluitend en huilend – 
die laatste combinatie is in de praktijk misschien wat lastig uit 
te voeren, maar de mogelijkheden zijn eindeloos, en ze zeggen 
niets over hoe Mozart zijn Nachtmusik nu werkelijk schiep.  
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Maar toch. 
 
Wat die slotregels zo waardevol en misschien ook wel zo waar 
maken, is juist dat ‘haastig en diep gelukkig’ en dan vooral dat 
diepe geluk. Hoe clichématig dit op het eerste gezicht misschien 
ook klinkt, en hoe erg het ook lijkt te voldoen aan het beeld van 
de romantische kunstenaar, toch geven deze regels inzicht in de 
momenten van schepping, alleen al door ons erop te attenderen 
dat die bestaan, en dat ze gelukkig kunnen zijn. 
 
Met het geluk van schrijvers is iets tragisch aan de hand: het is 
alleen achteraf te benoemen, als het er niet meer is. De 
momenten waarop het echte schrijven plaatsvindt, schrijf je 
zonder dat je weet dat je schrijft. Je werkt volledig vanuit het 
witte gebied, nee, je bent er niet meer, je bent dat witte gebied 
geworden. Dergelijke momenten duren nooit erg lang. Toch kan 
je op een gegeven moment naar de klok op je scherm kijken en 
denken: er is anderhalf uur voorbij gegaan en ik heb het niet 
geweten, ik was alleen maar aan het schrijven. Je bent er zelf 
niet bij geweest, niet langer was je schrijver, je was het 
schrijven zelf geworden. Je was een zelfstandig naamwoord 
maar je bent veranderd in een werkwoord; een zelfstandig, 
bewust persoon was opgeheven en veranderd in een proces. 
Het zijn momenten van zelfverwezenlijking en zelfverlies 
tegelijkertijd, en achteraf beschouw je ze als een vorm van 
zuiver geluk. Tijdens die momenten zelf ervaar je geen geluk, 
omdat de ruimte tot reflectie ontbreekt. Niet alleen de tragiek 
van geluk is dat het alleen maar achteraf te benoemen is, het is 
ook de voorwaarde ervan. 
 
Daarom dus die twee regels van Achterberg, als compensatie 
voor dat wat in de biografieën ontbreekt. En omdat het 
ontbreekt, wordt het beeld van de schrijver scheefgetrokken. De 
aaneenschakeling van zwoegen en teleurstelling en ziekte en 
aandoeningen en, uiteindelijk, de dood is veel beter onder 
woorden te brengen dan de geluksmomenten die 
daartegenover hebben gestaan – hebben kunnen staan.  
 
Scheppen gaat van au, maar niet alleen van au. Daarom kunnen 
biografieën zo oneerlijk zijn. Ik weet natuurlijk ook wel dat niet 
elke biografie een verhaal vol troosteloosheid vertelt, maar ik 
heb me net door de tweedelige Hermansbiografie van Willem 
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Otterspeer heen gewerkt en zit nog vol somberheid, ook al houd 
ik me altijd voor dat we bij het lezen van biografieën toch 
eerder in het hoofd van de biograaf zitten dan in dat van de 
gebiografeerde. En geen donker zo duister of er brandt wel een 
lantaarntje: op 22 oktober 1965 schrijft Hermans aan Ethel 
Portnoy: ‘Tegenwoordig vind ik het voornaamste plezier in het 
schrijven zelf. Nee, werkelijk, ik voel me achter mijn 
schrijfbureau soms werkelijk gelukkig.’ 
 
Een andere schrijver bij wie het geluk niet met kruiwagens 
tegelijk naar binnen werd gereden, de door Hermans 
bewonderde J. van Oudshoorn, schreef in zijn brievenboek Het 
onuitsprekelijke: ‘Want ik had geen lust tot schrijven en heb het 
doorgezet en het heeft me weer bevrijd.’ 
 
Ik houd erg van dit soort spoortjes schrijversgeluk. Want 
verdomme, ze moeten toch ook gelukkig zijn geweest?! En ik 
ben dus blij dat die spoortjes hier en daar wel degelijk zijn aan 
te treffen, in brieven, in dagboeken. Het zijn altijd verslagen of 
opmerkingen achteraf, maar dichterbij kan je bij het geluk niet 
komen. 
 
‘Alle schrijvers zijn ongelukkig,’ schreef Virginia Woolf op 5 
september 1940 in haar dagboek. ‘Daarom is het beeld van de 
wereld in boeken te donker.’ Maar in haar dagboeken zijn ook 
passages terug te vinden waarin ze beschrijft hoe goed het 
schrijven haar doet, ergens (en wel op 14 mei 1925) noemt ze 
schrijven zelfs een ‘profound pleasure’. (Dit overigens in 
vergelijking met gelezen worden, wat volgens haar slechts een 
oppervlakkig genoegen is). 
 
Ook in romans schrijven schrijvers vaak over het schrijven en 
het schrijversleven. Je zou verwachten dat in dergelijke boeken 
het schrijfproces en de daarbij opduikende frustraties en 
gelukservaringen een grote rol zouden spelen. Maar eigenlijk 
valt dat tegen. Wanneer schrijvers als hoofdpersoon een 
schrijver kiezen, gebeurt er iets opvallends: maar al te vaak 
wordt de roman satirisch. Of het nu gaat om de Zuckerman-
cyclus van Philip Roth, de verhalen over Henry Bech van John 
Updike, of, dichter bij huis, Chaos en rumoer van Joost 
Zwagerman, De vergever van Robert Anker of Dood van een 
thrillerschrijfster van Pauline Slot – al deze boeken hebben een 
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satirische dan wel sardonische inslag; de schrijvers beschrijven 
hun eigen wereld maar nemen er meteen afstand van. Vanaf de 
zijlijn bekijken ze minzaam en geamuseerd alles wat er in hun 
wereld gebeurt, alsof het niet helemaal hun wereld is, alsof ze 
zich voor die wereld schamen. Ook bij een roman over een 
schrijver waarbij er geen sprake is van satire, zoals Elisabeth 
Costello van J.M. Coetzee, is het een en al ongemak wat de klok 
slaat.  
 

 
 
 
Tot hier toe ging het over het schrijven, maar ongemerkt zijn we 
aanbeland bij het tweede element van ‘Schrijven als een 
schrijver’: de schrijver. De schrijvers, zou ik natuurlijk moeten 
zeggen, want er zijn er meerdere, er zijn er zelfs vrij veel, en nog 
veel meer die het willen worden – maar zonder generaliseren 
gaat het niet, en daarom concentreer ik me op de schrijver. Ze 
willen toch allemaal eenlingen zijn, die schrijvers, dus nu 
kunnen ze het krijgen ook.  
 
Schrijven als een schrijver, het klinkt eenvoudig, maar in 
werkelijkheid is de schrijver iemand die schrijver wil zijn op 
zijn eigen voorwaarden, zonder dat hij die voorwaarden nu echt 
in een manifest heeft vastgelegd; maar helemaal op zijn gemak 
voelt hij zich niet. Daarom sluipen de satire en het ongemak 
binnen zodra de schrijver een schrijver als hoofdpersoon voor 
zijn roman kiest. Hij wil laten zien dat hij die wereld, zijn eigen 
wereld, doorheeft, en hij plaatst zich erboven, nee, hij stelt zich 
op in de marge, aan de zijlijn, op veilige afstand van het 
centrum. De schrijver die zijn eigen wereld satirisch behandelt 
is een gespleten illusionist: hij zaagt zichzelf door en neemt 
tegelijkertijd uiterst levend het applaus in ontvangst. Kijk hem 
eens soepel buigen. Hij heeft zichzelf dan ook helemaal niet 
doorgezaagd, hij is volledig intact gebleven, of beter nog: buiten 
schot. Hij heeft geen voet buiten zijn wereld gezet, want ook al 
staat hij het liefst aan de zijlijn, de marge van zijn wereld is 
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groot, misschien bestaat het literaire veld wel alleen maar uit 
uitzonderlijk brede zijlijnen. 
 
Ik moet een paar banale voorbeelden uit mijn eigen praktijk 
geven. Ik loop door de stad met een vriendin die regelmatig 
literaire bijeenkomsten, boekpresentaties en borrels bezoekt. 
Opeens zegt ze tegen me: ‘Dit is je schrijversloopje, zo met je 
hoofd omlaag en schouders gebogen, zo loop je erbij als een 
schrijver.’ Meteen recht ik mijn rug, til mijn hoofd op, haal mijn 
schouders naar achteren. Want ik weet wat ze bedoelt, ik zie 
voor me hoe ze op al die presentaties en borrels naar schrijvers 
heeft gekeken, en hoe ze daar de meerderheid van de 
aanwezigen rond zag lopen, een beetje gebogen, eerder 
sjokkend dan lopend. Iedereen wil schrijver zijn, maar niemand 
wil er als een schrijver bij lopen. 
 
Natuurlijk zijn er genoeg schrijvers die hun rijzige gestalte 
kaarsrecht door de wereld voortbewegen, en kijk naar al die 
jonge auteurs die met rechte rug en geheven hoofd omhoog 
staren naar het punt waar zich de top van de Parnassus moet 
bevinden die ze ooit nog eens hopen te bereiken. Maar overal 
loert het gevaar van het stoffige imago, overal loert vooral het 
gevaar benoembaar te zijn als lid van een groep. Schrijvers 
willen uniek zijn, niet op andere schrijvers lijken, een beetje 
apart staan, als waarnemer van de rest van de wereld – en bij 
die rest van de wereld horen ook de andere schrijvers. De 
schrijver wil alleen zijn.  
 
Het publiek ziet een schrijver voorlezen in een bibliotheek, of 
bij een leesclub, goed gebekt, voorkomend, hij morst niet met 
zijn koffie. De schrijver ziet zichzelf toch vooral in z’n eentje in 
de trein zitten, of in z’n auto, op weg naar die bijeenkomst, en 
weer terug naar huis, alleen, in de melancholie van de avond, 
ergens in de provincie, omgeven door de veronderstelde en 
gecultiveerde eenzaamheid van zijn beroep. Dat is ook het beeld 
dat hij doorgeeft wanneer hij de avond later aan anderen of 
voor zichzelf beschrijft: altijd de reis, nooit de bijeenkomst.  
 
 
De schrijver voegt zich uiteindelijk nog maar al te vaak naar het 
negentiende-eeuwse beeld van de lijdende, zwoegende, 
zelfstandige, aan geen enkele kleinburger verantwoording 
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schuldig zijnde kunstenaar, die zijn eigen weg kiest, los van wat 
de maatschappij van hem verwacht. Als iemand zijn eigen 
positie niet goed doorheeft, is hij het wel. De schrijver wil 
zichzelf als eenling zien, ook als hij dat allang niet meer is. En 
vanaf het moment waarop hij geen eenling in de marge meer is, 
stelt hij zijn satirische blik in, om dat eenlingschap 
ongeschonden mee naar het graf te kunnen nemen. 
 
Een tweede voorbeeld. Toen twee jaar geleden mijn 
verhalenbundel Hier wonen ook mensen op de longlist van de 
ECI literatuurprijs belandde, las ik dezelfde dag nog een reactie 
van een schrijver op facebook die het had over ‘matige 
schrijvers die zelf jurylid zijn en “recensent”, opdat ze elkaars 
flutboekjes nominaties kunnen toebedelen, terwijl ze de beste 
literaire werken moedwillig negeren: zo maken ze de literatuur 
kapot.’ En hoewel het gebruik van een term als ‘flutboekjes’ en 
het benadrukken van moedwillig genegeerde meesterwerken er 
al op wezen dat het hier ging om een gefrustreerde collega die 
samenzweringen zag waar ze hem goed uitkwamen, dacht ik 
toch, toen ik deze facebookpost las: ja, die kleine wereld waarin 
schrijvers, juryleden en recensenten elkaar allemaal kennen, 
dat kan niet gezond zijn, ik mag blij zijn dat mijn bundel 
desondanks nog op deze longlist is terechtgekomen – en pas 
toen viel het kwartje: de schrijver van deze facebookpost had 
het over mij.  
 
Hij had het over ‘schrijvers die zelf jurylid en recensent zijn’ – ik 
had dat jaar in de jury van de Libris Literatuur Prijs gezeten en 
schreef al jarenlang recensies voor NRC Handelsblad. In de ogen 
van gefrustreerde buitenstaanders waren al mijn belangen met 
elkaar verstrengeld, maar het vreemde was: ik zag mezelf ook 
als zo’n buitenstaander. Minder gefrustreerd misschien, maar 
toch wel een buitenstaander die bij elke vorm van 
belangenverstrengeling zijn wenkbrauwen fronste. Ik zag 
mezelf nog steeds als een outsider, een al dan niet geamuseerde 
toeschouwer. Ik was met dat beeld aan mijn carrière begonnen 
en ik had het moeiteloos met me mee gedragen terwijl ik steeds 
verder in het literaire wereldje verknoopt raakte. 
 
Voor mij was dit een belangrijk moment. In bijbelse termen 
uitgedrukt: de schellen vielen van mijn ogen. Iedereen droomt 
ervan een unieke, slechts per stuk verkrijgbare passievrucht te 
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zijn, of beter nog, een exotische doerian die de massa met zijn 
stekels en geur op afstand houdt – maar in werkelijkheid hang 
je allang met andere mandarijnen in een netje. 
 
De schrijver ziet zich graag als eenling, net buiten de 
maatschappelijke orde, maar hij weet tegelijkertijd ook wel dat 
die maatschappelijke orde de plek die hij inneemt liefdevol voor 
hem heeft gereserveerd, op de vluchtheuvel van de kunsten. Dat 
schrijvers zichzelf graag als buitenstaander zien is logisch; het 
zijn de buitenstaanders die schrijver worden. En ook als ze 
succes hebben en al lang geen buitenstaander meer zijn, blijven 
ze vasthouden aan hun oorspronkelijke toeschouwerschap; ze 
kennen niets anders. Als je een schrijver spreekt die in een jury 
of commissie zit, zal die in negen van de tien gevallen zijn eigen 
rol relativeren en zijn status als buitenstaander benadrukken: 
de ándere commissie- dan wel juryleden daarentegen, die zijn 
steevast fanatieker, bureaucratischer, machtsbelust, verdelend 
en heersend, wat al niet …  
 
De schrijver wil er wel en niet bij horen, hij wil schrijver zijn op 
zijn eigen voorwaarden. Pierre Bourdieu omschreef het 
schrijverschap ooit als ‘dit beroep dat geen beroep is,’ en dat is 
inderdaad het probleem: de schrijver heeft geen echt beroep, 
doorgaans kan hij er niet van leven, tenzij hem een werkbeurs 
wordt verstrekt. Altijd voelt hij een lichte gêne omdat hij 
afhankelijk is van de welwillendheid van anderen – uitgevers, 
boekhandelaren, recensenten, commissieleden, lezers. Daarom 
is hij het liefst alleen. De schrijver wil veel dingen niet zijn: 
aanvrager van beurzen, commissielid, jurylid, onderhandelaar 
met uitgevers en redacteuren. De schrijver, deze bohemien met 
een beurs, wil schrijven. Hij wil een werkwoord worden. Hij het 
schrijven zijn. Hij wil (en wat mij betreft mag u dit hele verhaal 
opvatten als autobiografisch) een machine zijn. 
 
Machines hebben geen last van gêne, ze schrijven zonder zich 
ook maar één moment vragen te stellen over hun positie, hun 
plek in de rangorde, de standing van hun beroep. De machine is 
de rompslomp kwijt, en juist die rompslomp is waarvoor je je 
schaamt. Niet voor het schrijven zelf, maar voor de pretentie 
eromheen, voor je eigen verwachtingen en ideeën en de 
verwachtingen en ideeën van anderen.  
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Er is een verhaal van Roald Dahl, ‘The Great Automatic 
Grammatizator,’ waarin de Engelse literatuur langzaam wordt 
overgenomen door producties van een schrijvende machine die 
is vervaardigd door Adolph Knipe, een computerprogrammeur 
met literaire ambities. Het schrijven van een roman komt neer 
op het omzetten van schakelaars en het indrukken van pedalen 
voor het kiezen van het juiste genre en de gewenste dosis 
spanning, romantiek, et cetera.  
 
Over zo’n machine heb ik het dus niet. Je wilt niet van buitenaf 
bepoteld worden door een zweterige, ambitieuze programmeur 
om vervolgens slaafs je programma af te draaien. De enige 
goede machine is een autonome machine. Nadat zijn 
schrijfproces was onderzocht, hield Arnon Grunberg er 
rekening mee dat ooit een machine de Nobelprijs voor 
Literatuur zou winnen. ‘Daarover hoeven we niet bij voorbaat 
ontzet te zijn,’ schreef hij in de Volkskrant. ‘Mensen hebben 
zoveel Nobelprijzen gekregen, de machine mag ook weleens aan 
de beurt komen.’ Maar voor we een machine kunnen bouwen 
die verhalen schrijft, zullen we toch eerst de kern van het 
scheppingsproces, het witte gebied waar het allemaal gebeurt, 
in kaart moeten brengen. Tenzij we een machine bouwen die op 
een heel andere manier tot verhalen komt, net als 
schaakcomputers anders schaken dan schakers van vlees en 
bloed. Maar het is de vraag of dat nog schrijven zou mogen 
heten. 
 
Dit is natuurlijk eerder een metaforisch dan een technologisch 
verhaal. Wanneer ik de wens uitspreek een machine te zijn die 
schrijft, moet je je daar geen hoekige machine met pedalen en 
schakelaars en afleesvensters bij voorstellen. De ideale machine 
is een verbeterde versie van jezelf, een zachte machine die 
schrijft. En die aan één stuk door schrijft, zonder hapering, 
aarzeling of verbetering, en die de kortstondige momenten die 
je achteraf als gelukkig kan benoemen naadloos aan elkaar weet 
te rijgen. Dan ben je eindelijk het schrijven zelf, de kern van het 
proces, datgene wat je altijd ontging maar waarvan je wel wist 
dat het je gelukkig maakte. Je bent een begeesterde machine, 
een literaire pianola die haar eigen rollen maakt, een 
typemachine waar de toetsen naar binnen gekeerd zijn, omdat 
alles van binnenuit komt.  
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Uiteindelijk is dit een verhaal over geluk geworden, het 
verbaast mezelf ook. De machine die schrijft, die het 
schrijfproces is, heeft geen weet van haar geluk, net als de 
schrijver, die pas achteraf een geluksgevoel projecteert op de 
minuten waarin hij samenviel met het schrijven. De machine 
heeft geen achteraf, de machine valt voortdurend samen met 
schrijven, ze weet dus niet dat ze gelukkig is geweest. Ze weet 
ook niet dat ze gelukkig is. Maar ze is het wel.  
 
Ik begon met schrijfmachines en we zijn weer terug bij 
schrijvende machines, je zou bijna gaan denken dat we rond 
zijn. Maar we zijn iemand vergeten. We hebben het over het 
schrijven gehad, en over de schrijver, maar het thema ‘Schrijven 
als een schrijver’ heeft nog een derde element, ook al wordt dat 
niet expliciet genoemd: de lezer. 
 

 
 
 
Virginia Woolf vergiste zich, toen ze op 14 mei 1925 schrijven 
als een ‘profound pleasure’ omschreef, en gelezen worden 
benoemde als een oppervlakkiger genoegen. Natuurlijk, gelezen 
willen worden, denken aan lezers, dat is allemaal ijdelheid, 
vergeleken met het zuivere genot en de bewust-loze 
zelfverwezenlijking die schrijven je bezorgt, dat zal allemaal 
wel, maar het scheiden van lezen en schrijven is als het 
overlangs doorzagen van een medaille. Niemand schrijft voor 
zichzelf. Al die schrijvers, al dat schrijven: het is allemaal in 
dienst van de lezer. De lezer is de satellietschotel waarop wij al 
onze inspanningen richten.  
 
Ik ga hier geen pleidooi voor het lezen houden. Schrijvers die 
dat doen, moet je wantrouwen. Zeker, ze zijn begaan met de 
mensheid en de verheffing en verbetering daarvan, maar ze 
staan natuurlijk ook gewoon hun waar aan te prijzen, want als 
de avond valt moet de marktkraam leeg zijn. Ook geloof ik niet 
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dat je van lezen een beter mens wordt. Je wordt er hoogstens 
een betere lezer van. 
 
De lezer is de troost van de schrijver. En de schrijver is de troost 
van de lezer. Schrijvend respectievelijk lezend leggen ze 
dezelfde weg af, maar niet tegelijkertijd, en niet in hetzelfde 
tempo. Lezend volgt de lezer de scheppende geest van de 
schrijver. Dit is wat de schrijver wil, hij wil in het hoofd van de 
lezer zitten. Hij hoopt daar een brein als het zijne aan te treffen, 
iets waarin hij de weg kent, iets dat hem kan ontvangen als een 
oude vriend. De lezer is op zoek naar nieuwe vrienden. 
 
De lezer vindt die vrienden niet in het boek. Hij vereenzelvigt 
zich uiteindelijk niet met de personages van het verhaal dat hij 
leest, maar met de schrijver die die personages heeft 
verzonnen. Als lezer worden we niet het personage, we worden 
de schrijver. We volgen – voor even – diens gedachten en 
vondsten en keuzes en ideeën; de gedachten en vondsten en 
keuzes en ideeën die zijn ontstaan in het witte gebied waar ook 
de schrijver niet bij kan.  
 
Ook hier gaat het om geluk. Het leesgeluk dat de lezer kan 
ervaren is een afgeleide, verdunde, maar bewuster beleefde 
versie van het schrijfgeluk van de schrijver. Ook daarom is de 
lezer de troost van de schrijver: hij kan zijn geluk aan hem 
kwijt. 
 
De lezer leest wat er is geschreven, alsof het ter plekke voor 
hem wordt geschapen. Hij leest alsof de schrijver achter elkaar 
door schrijft zonder hapering, aarzeling of verbetering. Het 
tempo waarin de lezer leest is het ideale maar onhaalbare 
tempo waarin de schrijver zou willen schrijven. Om te kunnen 
schrijven op leestempo zou je een machine moeten zijn. Voor de 
lezer schrijft de schrijver op leestempo. De lezer verwezenlijkt 
de machinedroom van de schrijver. Voor de lezer is de schrijver 
een machine.  
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