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Hij is pas 20 jaar oud en nu al heeft hij een eerste titel op zijn naam staan. ‘Wij gaan hele 
goede vrienden worden’ is het eerste boek van de hand van Mathijs Werring, student Media 
en Entertainment Management aan Inholland Rotterdam. Het boek is een verzamelwerk van 
50 korte verhalen die Mathijs schreef voor de website www.abcyourself.nl, een site voor jonge 
Nederlandse schrijvers. Mathijs: “Ik schrijf voor de generatie die te oud is voor Carry Slee, 
maar te jong voor Harry Mulisch.” 
 

Op de website abcyourself.nl staan verhalen van zes getalenteerde jonge schrijvers, een 
project dat opgezet is door schrijver Edward van de Vendel en in samenwerking met 
uitgeverij Lemniscaat. Mathijs: “Na een jaar wordt er met elke schrijver gekeken of er genoeg 
goed materiaal is voor een boek. Onlangs verschenen de eerste twee boeken in de 
ABCYourself-reeks: die van mij en die van Iduna Paalman met de titel ‘Hee Maisje!’. Mijn 
boek is luchtig, grappig, af en toe melancholisch, soms serieus en je leert mij een beetje 
kennen. De rode draad in het boek is vriendschap, maar er staat bijvoorbeeld ook een stukje 
in over soep.” 

 
Inspiratie 
Mathijs schrijft al zo lang als hij zich kan herinneren. Inspiratie voor zijn verhalen krijgt hij 
door gesprekken met vrienden en van verhalen van mensen uit zijn omgeving. “En mijn eigen 
leven staat ook redelijk centraal in dit boek, al is niet alles wat er in staat ook daadwerkelijk 
waargebeurd. In dit boek is 80 procent gebaseerd op waarheid en 20 procent is de dikke jus 
van fictie. 

 
‘Tussenstapje’ 
Na iets minder dan een jaar schrijven lag zijn boek, verschenen onder zijn pseudoniem 
Mathijs Meinema, onlangs in de winkels. Hij hoopt met zijn uitgave mensen van zijn eigen 
leeftijd te bereiken. “Mijn boek is uitgekomen onder de noemer 'young adult', wat ik zelf altijd 
omschrijf als ‘de generatie die te oud is voor Carry Slee, maar te jong voor Harry Mulisch’. Ik 
denk dat veel mensen op de middelbare school een beetje een hekel hebben gekregen aan 
lezen en dit 'tussenstapje' is dan goed te doen. Ik denk dat mensen van mijn leeftijd zichzelf 
er ook in kunnen herkennen en er om kunnen lachen. Nou ja, dat hoop ik tenminste.” 

 
Herhaling 
Als enige schrijver van ABCYourself is Mathijs begonnen aan zijn tweede boek binnen dit 
concept: eveneens korte verhalen maar dit keer wel met iets meer fictie. “Ik wil niet in 
herhaling vallen, dus het zal wel anders zijn dan ‘Wij gaan hele goede vrienden worden’,” 
vertelt hij. Aan een lange roman denkt hij voorlopig nog niet. “Ik denk niet dat ik genoeg 
zelfdiscipline heb om één idee uit te werken tot een complete. Dit soort kortere stukjes 
schrijven is wat ik het beste kan en wat ik ook het leukst vind om te doen.” 

Het boek ‘Wij gaan hele goede vrienden worden’ van Mathijs Meinema is te koop voor 12.50 
euro bij de betere boekwinkels. 
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