
Blogtalenten worden schrijvers ‒ Bloggen is niet dood. Sterker, wie genoeg talent en 

doorzettingsvermogen heeft, kan zich in de kijker spelen bij een uitgeverij. Vier bloggers die 

zijn uitgegroeid tot gepubliceerd schrijver vertellen over hun ervaringen. 

Door Eva Gerrits 

Mathijs Meinema (Heenvliet, 1991) studeert Media en Entertainment Management in 

Rotterdam. Zijn debuut "Wij gaan hele goede vrienden worden" is verschenen bij 

Lemniscaat. 

‘In 2007 en 2008 heb ik voor verschillende blogs van Edward van de Vendel geschreven en ik 

vroeg hem hoe ik van een hobbyschrijver een echte schrijver kon worden. Na dat mailtje is 

Edward aan de slag gegaan met het idee voor ABCYourself. Sinds half september 2010 schrijf 

ik daarvoor, eerst over vriendschap en volwassen worden, dit jaar heb ik langere verhalen in 

delen geschreven en een dagelijks alfabet met namen. Ik voel me 

heel prettig bij klagen en zeuren over wat me opvalt. Volgens mij doet iedere Nederlander 

dat, ik zet het op een grappige manier op internet zonder mezelf heel te laten. Het moet pijn 

doen, maar je moet er ook om kunnen lachen. Momenteel werk ik aan mijn tweede boek, 

datik ook door middel van ABCYourself schrijf. Mijn eerste boek is grotendeels 

autobiografisch met een sausje van fictie, het tweede boek wordt die mix in omgekeerde 

hoeveelheid. 

ABCYourself biedt een platform waar je jezelf kunt ontwikkelen op 

schrijfgebied en je krijgt een unieke kans om een boek te schrijven met begeleiding. Voor 

beginnende auteurs is het heel prettig om serieuze feedback te krijgen en gestuurd te worden. 

Voor mij heeft het deuren geopend, ik durf nu over andere onderwerpen te schrijven en 

mezelf uit te dagen. Ik hoop dat andere uitgeverijen zien dat er veel talent is op internet. 

Ik denk dat het concept van een verhaal schrijven op papier en naar een uitgeverij sturen 

achterhaald begint te worden. Mensen bloggen en twitteren, zo vergaren ze een publiek, de 

stap naar een boek is dan een logisch gevolg.’ 

Uit: 'Lezen' 

Door: Eva Gerrits 

 


