
Voor dit nummer van de Bab(b)elaar hebben
we twee schrijvers gevraagd naar hun
schrijfproces, schri.;'ftores en schr$ft ucces, in
de hoop beginnende schril'vers te inspireren.
Kunsthistoricus Gerdien is schrijver en
directeur van Codart een internationale
netwerkorganisatie voor
museumconservatoren van Nederlandse en
Vlaamse kunst. Ze debuteerde in 201-l- met
De draad en de uliegende naald.Deze
roman verhaalt over het lot van een Joodse
familie in Polen na de Tweede Wereldoorlog.
Het verhaal begint in de nacht waarín Julia's
zoon plotseling sterft. Ze vindt zijn archief,
waardoor haar verdrongen herinneringen tot
leven komen. Ze waakt de hele nacht b'1j hem
en laat haar geschiedenis aan zich voorb'1j
trekken. Pas geleden verscheen Gerdiens
tweede roman, De kop van Oskar WronskÍ,
een magisch verhaal over "de ongewone en
levenslange liefde tussen een Nederlandse
beeldhouwster en een Poolse schilder die
elkaar in de jaren dertig in Paril's ontmoeten.'
Schrijven is ook kunst. Hoe componeerje
een verhaal en hoe schilderje de beelden?

INTERVIEVf
Gerdien
Verschoor

Gerdien vertel t  hoe de aanpak per schryver

verschik.  "Thomas Roosenboom bedenkt z1n

hele boek van tevoren ui t ,  maar een schri jver

als Jan Vantoortelboom, die ik zeer

bewonder, begint gewoon. Ik heb bepaalde

beelden en scènes in mljn hoofd, en ook wat
"hot nrnto rrorh: : l '  7nr I  mnoton zi in Drn
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het schrlven daarvan komen er nieuwe

ideeën en beelden. Dan maak ik een vr l j

gedetailleerd storyboard, met foto's en
\/nnr\^/êrnên ên êên <ehema Waaf ik de
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Tqdens het schr'11ven blljf ik dat schema

voortdurend veranderen trouwens... Soms

duiken er ook spontaan personages op waar

ik in mjn schema's helemaal geen rekening
mpp har l  nchnr rdcn Andero nêr<nn2nêqv 
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schets ik vrr l  ui tgebreid, compleet met

tldl'rynen, soms knip ik ook foto's uit van

mensen die op mln personages l lken en die

prik ik op m1n storyboard. lk probeer me in

te leven in mr.1n personages en te bedenken

waï ztj voelen."



Schryven kl inkt geweldig. Je creëert  een
oinon raiorolr l  moi oino

- ,y-n personages, Je
bepaalt wat er gebeurt en je kunt erje
gevoelens in kw!y't. Natuurly'k heeft (blna?)

elke schr!.1'ver momenten waarop hij of zlj

even niet meer weet hoe het verhaal nou

verder moet.  Ook Gerdien loopt soms vast.

Dat gebeurt als ze niet in haar verhaal of
personages gelooft, of wanneer ze denkt dat

bepaalde passages of de plot

ongeloofwaardig l! 'kt of wordt. Wat te doen?

Gerdien gaat daar op verschi l lende manieren

mee om. Veelwandelen helpr heel goed.

Niet alleen als ze vast zil, maar ook om

sowieso het verhaai op gang te houden. Veel

lezen helpt ook: hoe lossen andere schrljvers

bepaalde problemen op? Heel belangryk is

ook een professionele redacteur, die vaak

snel doorziet waarom je vastloopt en je door

de goede vragen te stellen weer op gang

kan helpen. Belangrqkste: in je verhaal blljven

en doorgaan!
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Schema van De draad en

de vliegende naald. "Per

1:. o,' scène had ik een post-it op

* een groot vel papier
|  | r  , "  I  t  |  "geplaKt, tuoens net scnruven

";
,o wisselden die scènes van

plek, kwamen er scènes bU
en sommígen moesten

. *e:"':

. ' ' r { í  ]  . .  
^l ; ; ;. . eruit. Op de roze en blauwe

a: '

,1o., post-its staan scènes die ik
:*
it** , ." in wilde voegen, maar ik

wist nog niet waar."
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Gerdien leeft zich dus in in haar personages

en ht tn emotipc Dzt l i ikt  me beSt zwaar alS

de personages heft ige dingen meemaken.

Ik vroeg haar of ze bg het schr!'ven in beslag

genomen wordt door het verhaal of dat ze

haar eigen leven en het verhaal makkel'11k

gescheiden kan houden. Gerdien: "Dat I igt

aan de fase waarin ík schri.l 'f. Maar zeker in

de weken dat ik "schr!'furlj" heb (en dus niet

voor CODART werk) leef ik met het verhaal.

Vaak slaap ik dan ook nauwelljks omdat het

verhaal z ich 's nachts verder ontspint.  Soms

raakt een roman dan letterlljk verweven met
de r l innpn d, io iV z ip 7^ 7An iV do (nahaal
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verzonnen) buuryrouw uit 'De draad en de

vl iegende naald" op straat lopen op de dag

dat ik het boek had ingeleverd. Het enge

was, dat ze me een vraag stelde die ze in her

boek ook stelde. De schr'1'fster Zadie Smith

heeft heel mooi over dit versch'ljnsel

geschreven."

Een afsluitend advies van Gerdien voor

beginnende schrr. ;vers is het volgende: 'Begin

vandaag en accepreer vanjezelf  geen enkele
smoeq nm niet tp hpninnen. En doe een ,

schr'ffcursus bljje in de buurt, oí mrsschien

professioneler, b'g een uitgeverlj.

Want schrqven is ook een 
'

ambacht en er zqn veel

dingen die je gewoon kunt leren."

Nadine
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SchrÍftje met schema voor

De kop van Oskdr Wronskl.
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Oskar Wronski.


