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Renate Dorrestein over haar blokkade

Geen inspiratie maar een
writer’s block
Het boekenvak is op de inspiratie van de schrijver gebouwd. Maar
wat als ze ontbreekt en het papier leeg blijft? Renate Dorrestein
vertelt in haar nieuwe boek De blokkade openhartig over haar
writer’s block en bepleit meer openheid over dit onderwerp, ook
van uitgevers en redacteuren.
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licht probeert te komen. Heb de moed dat onder ogen te zien.’
Ook een redacteur of uitgever kan helpen een doorbraak te forceren,
denkt ze, door sneller het WB-woord in de mond te nemen: ‘Als het
taboe er niet was, zou al het bijgeloof eromheen ook niet bestaan.
Het haalt de druk ervan af om er open over te praten. Waar gaat het
mis? Is het een gebrek aan ideeën? Helpt het om een deadline te
stellen of die juist te schrappen? Ga je niet nagelbijtend in een hoekje
zitten schamen omdat je je een loser voelt. Een periode waarin je
vastloopt, kan je ook veel brengen en uiteindelijk heel verrijkend zijn.’
Backlist
Komt er geen nieuw fictieboek, dan is er nog geen man overboord,
vindt Dorrestein. Ze heeft een aantal opleidingen tot stemacteur

Veel van onze afnemers eindigden in
2012 met indexen van boven de 100.
Wij zijn hen dankbaar dat zij het
vertrouwen in ons hadden en de
mogelijkheid boden om dit resultaat
voor hen te behalen.

gevolgd, een nieuw vakgebied dat haar veel voldoening schenkt. En
ze heeft haar backlist nog. Ze heeft de rechten weer in eigen hand,
nadat uitgeverij Contact, die jarenlang haar werk publiceerde, vorig
jaar 13.000 exemplaren van eerder verschenen titels vernietigde.
Pijnlijk, in een periode waarin ze zich alleen vanwege die backlist
nog een beetje schrijver voelde. ‘Ik kwam er bij toeval achter toen ik
in mei het jaarlijkse royalty-statement ontving en zag dat de voorraden ineens heel laag waren. Achteraf blijkt het meer Contact-auteurs
te zijn overkomen. Terwijl zoiets zonder toestemming van de schrijver

IS DIT OOK IETS VOOR U?
Wilt u ook gebruik maken
van het VELDBOEKET-SYSTEEM,
neem dan contact op met
Veldboeket Lektuur.

nooit mag gebeuren, die moet altijd in de gelegenheid gesteld
worden restpartijen op te kopen. Ik begrijp best dat een uitgeverij niet
investeert in titels van jaren terug, de boekhandel is niet van elastiek
en bestselleritis domineert de toplijsten. Maar ik had het fijn gevonden als iemand mij had benaderd.’
Contact kwam Dorrestein tegemoet met een POD-oplossing, maar
toen bleek dat daarvoor een nieuw contract moest worden opgesteld,
kwamen partijen er samen niet uit. Dorrestein besloot de overstap
naar Podium definitief te maken. De blokkade wordt daar onderdeel
van een nieuwe reeks memoires over menselijke misère. De uitgeverij
zal de komende jaren enkele Dorrestein-titels opnieuw uitbrengen, te

Bij ons praat u niet over KOSTEN
maar
over hoe wij uw OPBRENGSTEN
kunnen verhogen.

Bij Veldboeket zien we u en uw
onderneming als verlengstuk van ons
bedrijf.

beginnen met haar debuut Buitenstaanders.
Via de uitgeverij van haar man, Weesperzijde, zorgt ze intussen zelf
voor het leverbaar houden van de backlist met POD – een prima
oplossing, vindt ze zelf. In het jubileumjaar is haar werk toch
verkrijgbaar, zonder dat het opslagruimte kost, de overhead is laag en
het resultaat met de huidige techniek niet van echt te onderscheiden.
Aansluiting
Ze heeft zich tijdens de periode dat ze vastzat weleens afgevraagd of
de koek na dertig jaar niet gewoon op is. Of ze de aansluiting mist
met de volgende generatie, die Fifty shades verslindt en liever twittert
dan leest. ‘We zijn in het boekenvak met z’n allen lui gemaakt door
omstandigheden die eeuwenlang niet zijn veranderd. Bezorgde de
backlist auteurs vroeger een basisinkomen, sinds een jaar of tien is
dat niet meer zo. Maar het zou obsceen zijn als ik zou klagen over
gebrek aan aandacht. Nog altijd lezen ook veel scholieren mijn
boeken. En ik heb vrijwel mijn hele schrijversloopbaan van de pen
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kunnen leven – wie zegt dat me nu nog na.’
,

Stoppen zal ze daarom niet – niet vrijwillig althans. ‘Ik heb nooit
gedacht: wat is dit zwaar. Ik ben elke dag met rode wangen van

VELDBOEKET
VELDBOEKET LEKTUUR B.V.

Een goed alternatief voor uw boeken!

opwinding aan het werk gegaan. Ik hoop en verwacht dat ik dat zal
heroveren.’ n
Tekst Sabine Kok
Foto Erik Borst

