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De donkere dagen in december vragen om fijn leesvoer.
Gelukkig staat deze nieuwsbrief weer vol leesinspiratie. Ook
geven we tips voor het schrijven van een autobiografisch
verhaal en lichten we toe hoe de verhoging van het lage
btw-tarief de boekenprijs beïnvloedt.

Dr. Miguel Goede

Wij bedanken zowel onze schrijvers als lezers weer voor
een prachtig 2018 en wensen jullie hele fijne feestdagen.
Tot volgend jaar!

Tips, suggesties en reacties zijn altijd welkom via info@uitgeverijeigenboek.nl
Autobiografisch schrijven
Het vergeten
parfum

Ieder levensverhaal is op zichzelf bijzonder. Sommigen willen
hun verhaal graag delen met de wereld. Maar hoe geef je vorm
aan een verhaal dat alleen jij kunt vertellen?

Lise Veringa

Je begint met een onderzoek naar de gebeurtenissen en
ervaringen waarover je wilt gaan schrijven. Werk met
herinneringen en bezoek plaatsen die belangrijk voor je zijn of
zijn geweest. Je kunt ook familie en vrienden interviewen en
oude dagboeken zijn natuurlijk helemaal een goudmijn aan
herinneringen. Plaats alle informatie die je verzamelt op een
tijdlijn, zodat je een goed overzicht krijgt van het geheel.

Help, ik
vergrijs

Bepaal vervolgens wie de belangrijkste personen in je leven zijn
geweest. Denk hierbij aan vrienden en familie, maar ook aan
leraren en andere mentoren. Vergeet ook zeker je vijanden niet!

Lise Veringa

Het wordt een heel dik en onleesbaar boek als je elk detail en elke gebeurtenis in je leven zou beschrijven. Selecteer
daarom de beste en belangrijkste verhaallijnen en weef deze met een overkoepelend thema aan elkaar. Voorkom dat
de nadruk komt te liggen op negatieve ervaringen. Dit kan voor de lezer verstikkend werken. Waak ervoor dat je boek
een opsomming van feiten wordt. Dat houdt je verhaal goed leesbaar en voorkomt dat lezers vroegtijdig afhaken.
Bepaal vooraf in welke volgorde je jouw verhaal wilt vertellen en maak een schema. Vanuit hier wordt het vanzelf
duidelijk welke informatie nog mist of overbodig is en wat er nog nodig is om je boek af te ronden.

Verder gaat
alles goed

Mensen lezen autobiografieën om een kijkje te nemen in het leven van een ander. Schrijf dus vooral als jezelf en
houdt het persoonlijk. Maak van jezelf geen superheld en deel ook je tekortkomingen. Als lezers zich met de
hoofdpersoon kan identificeren, dan zullen ze een boek eerder oppakken en uitlezen.

Lise Veringa

Leesvoer voor winterse dagen

TOP 5 Best verkochte boeken

Op zoek naar leesinspiratie? Deze titels helpen u de winter door.

De moord op
een vreemde
Kees Vermeer

Waarheen het lot ons voert vertelt hoe in het Frankrijk van de 17e
eeuw de lijfeigenen van de wrede baron Jacques D’Augustine ondanks
hun zichtbare en onzichtbare littekens opgroeien tot sterke mannen. Als
een van de jongens van adel blijkt te zijn, verandert hun leven drastisch.
Ze weten sociaal omhoog te klimmen, maar hiermee zijn hun problemen
nog lang niet opgelost.
In de Willemstad-boeken volgen we de avonturen van schipper Adriaan
Sijbrands en zijn bemanning. In 1811, tijdens de laatste periode van de
Franse overheersing, heeft de bevolking van Willemstad het moeilijk. Om
toch wat te verdienen, wagen Sijbrands en zijn bemanning zich op het
smokkelpad. Dit gaat goed totdat er een conflict ontstaat met een Franse
commandant en het duidelijk wordt wie Sijbrands tot zijn vrienden kan
rekenen.

Moraal in de
politiek
Binjamin Heyl
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De jungle van
de jeugdzorg
Stichting KOG
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Kleuren met
geuren
Erik Hermkens

In Mama’s kookboek deelt Andrea van den Hout de lekkerste recepten
voor de kleinste smulpapen: van fruit- en groentehapjes tot peuter- en
kleuterrecepten. Het kookboek staat vol inspiratie voor een gezonde
kindermaaltijd met de nodige portie moederliefde.

Schaap in
dienst
Lise Veringa
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De koffer vertelt is een biografische roman vol intriges. Leuke en
droevige momenten wisselen elkaar in hoog tempo af. Een boek om in
één ruk uit te lezen.
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Kees Vermeer

Wacht niet tot morgen met wat je vandaag al kunt doen om je dromen te
realiseren. Dat is de boodschap van Laat je droom bestaan. In dit
boek vertelt de schrijfster over hoe ze haar kans aangreep om een huis in
Tsjechië te realiseren en hoe deze droom na een weg vol hobbels
uiteindelijk werkelijkheid werd.
Schotland kent een rijke historie die vandaag de dag nog zichtbaar is
door de vele kastelen, abdijen en monumenten. Het zijn overblijfselen
van een roemrijk verleden. In de driedelige reeks De geschiedenis van
Schotland vertelt Ron Verhoef over Schotland in de vroegste tijden tot
aan het einde van de Middeleeuwen, over hoe het land onderdeel werd
van het Verenigd Koninkrijk en hoe de Schotten hun eigen cultuur wisten
te behouden en uiteindelijk zelfs een eigen parlement in het leven riepen.

Opties moeilijk?
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Moraal in de
politiek
Binjamin Heyl

Voor nog meer leesinspiratie kijk je natuurlijk op:
www.uitgeverijeigenboek.nl.

info@uitgeverijeigenboek.nl
www.uitgeverijeigenboek.nl
Volg ons ook op Facebook:

Btw-verhoging in 2019
In 2019 gaat het lage btw-tarief omhoog van 6% naar 9%. Als gevolg
hiervan zullen de boekenprijzen het komende jaar met 3% stijgen.
Dit geldt overigens niet voor e-books. Deze vallen namelijk onder het
hoge btw-tarief van 21%.
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Wil je onze nieuwsbrief niet langer meer ontvangen? Geen probleem. Stuur een e-mail naar: info@uitgeverijeigenboek.nl

Poezendorp
Willy de Bruin-Bilok

