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Alkmaar ■ Corona ontketent een
nieuwe lichting schrijvers. Lianne
Reijntjes uit Alkmaar is er een van.

Ze wordt geremd door het werk,
door de dagelijkse rompslomp,
twijfels, aarzelingen. De 28-jarige
was al begenadigd met de pen,
maar corona ontdoet haar van de
remmingen. Met het virus vindt ze
opeens lucht. Ze durft zich bloot te
geven, te laten zien. Ze schrijft een
boek over liefde, over seks.

Depressief
De getogen Venlose Reijntjes geeft
een inkijk in het proces van een
’coronaschrijver’. „Ik schrijf al
sinds de middelbare school, het is
altijd een passie geweest. Toen
begon ik te schrijven, omdat ik
depressief was en dat van me wilde
afschrijven. Nou ja, depressief...
Puberdingen, geen leuke klas, ik
voelde me niet zo op mijn plek.”

Dat gevoel houdt lang aan, ook
als ze verhuist van Venlo naar
Eindhoven. „Ik was er niet op mijn
plek. Ik was in Eindhoven voor
mijn werk. Ik had er niemand,
alleen werk. Ik was eenzaam.”

Thuiszorg
Ook op haar werk voelt ze zich niet
helemaal op haar plek. Ze is gespe-
cialiseerd in de thuiszorg. Niet een
keuze uit passie. Een moetje. „Om-
dat je iets moet, omdat er geld
verdiend moet worden. De gedach-
te van zekerheid door werk.”

Ontsnappen
Met schrijven kan ze ontsnappen
en ontspannen. „Ik schrijf fictie,
het loopt goed in mijn verhalen. Ik
schrijf over betere plekken dan
hier, over een mooiere wereld.”

„Door schrijven kan ik even de
dagelijkse dingen vergeten, ben ik
even weg van de wereld. Er is zo
veel vreselijks op het nieuws.”

Durf
Het schrijven is lang iets wat ze
niet openlijk durft te ambiëren. „Ik
heb altijd geschreven, maar ik heb
nooit iets laten lezen, bang om niet
goed te zijn. Ergens wist ik wel dat
ik goed kon schrijven, maar je
geeft jezelf bloot.”

Een schrijfcoach helpt haar op
weg. Die leest mee. Het zelfver-
trouwen groeit. Ze ziet het voor
zich: ze wordt bekend. Het deksel
krijgt ze op de neus. Uitgevers
wijzen haar gelijk de deur. „Zo veel
afwijzingen. Frustrerend.”

Ze is goed genoeg, weet ze zeker.
„Dat zegt iedereen. Het ligt niet
aan mij. Je komt bij een uitgever
gewoon niet binnen als nieuwko-
mer.”

Opgeven is er niet bij, het geloof
blijft. Ze begint een groepje voor
onbekend schrijftalent. De talenten
maken samen een bundel van korte
verhalen. Reintjes’ korte verhaal
smaakt naar meer. Dat moet een
boek worden.

Corona volgt. De zorgwereld
staat onder druk, maar de baanze-
kerheid is toch niet zo groot. „Ik
kwam thuis te zitten. Mijn thuis-
zorgdiensten werden afgezegd. Zo
zeker was mijn werk dus toch niet.
’Nu heb ik niets te verliezen’, dacht
ik. Tijd genoeg.” Er is frustratie
over inkomstenverlies. Er is ook
blijdschap. „Eindelijk doen wat ik
wil.”

Type twee
Er zijn twee type schrijvers. Type
één begint gewoon te schrijven. De
tweede plant alles. Reijntjes is type
één. „Ik typ gewoon. Ik zie wel
waar het eindigt.”

Het blijkt voor haar de sleutel.
Niet te veel nadenken. „Gewoon

doen. Niet opgegeven. Tegenslagen
horen erbij, opgeven niet.” Even
valt ze terug in onzekerheid. „Wie
gaat dit nou lezen? Wie zit er op
mij te wachten?”

Ze schrijft door. Om weer teleur-
stelling te voorkomen bij uitgevers,
doet ze alles zelf. Van marketing
tot het binden.

’Kwetsbaar verliefd’ is geboren.
Een vrouw van 28 gaat naar Barce-
lona, om even te ontsnappen. Ze is
op zoek naar scharrels, ze heeft

even geen zin in liefde. Ze wordt
verliefd op een 23-jarige jonge
man. „Het onderwerp is nog taboe.
Een relatie met een leeftijdsver-
schil waarbij de vrouw ouder is dan
de man. Het is een liefdesverhaal.
Dat is voor iedereen herkenbaar. Je
kunt jezelf erin verliezen.”

Neukzin
Het heeft ook een rauwe rand. Ze
beschrijft seks expliciet. Teksten
als ’neukzin’ komen voorbij en de

hoofdpersoon heeft onder meer
seks in een steegje met een wild-
vreemde. „Het hoeft niet alleen
maar lief te zijn, ik geef het graag
ook iets realistisch. Ik zou in de
toekomst ook iets willen schrijven
met een duister randje.”

Moeder
„Over seks schrijven is niet eenvou-
dig. ’Shit, straks leest mijn moeder
dit.’ Je moet leren loslaten, heb ik
geleerd. Ik schrijf niet voor mijn

moeder. Ik schrijf voor niemand, ik
schrijf voor mezelf. Wat mijn moe-
der van de seksscènes vindt, heb ik
nog niet gehoord.”

Een boek is als spiegel van de
ziel, het onthult fantasieën, ge-
dachten over de wereld. ’Kwetsbaar
verliefd’ gaat over van een vrouw
van 28, geschreven in de ik-vorm. 

Toch is het écht niet autobiogra-
fisch, verzekert de 28-jarige Reijn-
tjes. „Het gaat niet over mij. Ik heb
een vriend, die is niet jonger dan

ik. Natuurlijk zitten er wel aspec-
ten van mij in de personages, maar
dat geldt voor alle personages in
alle boeken.”

Fulltime
Er is inmiddels weer werk voor
Reijntjes in de zorg, maar ze laat
zich niet zomaar meer ketenen. 

Ze weet het zeker „Over twintig
jaar bestaat mijn oeuvre uit een
stapel boeken en schrijf ik full-
time.”
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❜❜Ik schrijf over
betere plekken
dan hier, over
een mooiere

wereld

❜❜Over seks
schrijven is niet
eenvoudig. ’Shit,
straks leest mijn

moeder dit’

Het dagelijkse. De sleur van het werk en de onzekerheden over
het ego. Bagage die ketent, bewegen onmogelijk maakt. Corona
werpt zich op als bevrijder. Zekerheden verdwijnen, vrijheden ont-
staan.

interview Lianne Reijntjes is een ’coronaschrijfster’

•i
Kwetsbaar verliefd
’De gedreven, hardwerkende
Gia gaat de hele zomer naar
Barcelona en trekt in het
vakantiehuis van haar vader.
Een hele zomer vol zon,
cocktails en knappe Spaanse
Scharrels, dat ziet ze wel zitten!
Zie is niet uit o een serieuze
relatie. Tot ze de intelligente en
Nederlandse student Alex
ontmoet, die twee jaar in
Barcelona heeft gewoond en
bijna afstudeert. Al gauw
probeert Gia al die gevoelens
van zich af te zetten, want ze
valt normaal gesproken toch
niet op die oer-Hollandse
Jongens? Al helemaal niet op
jongens die jonger zijn dan zij...’
aldus de achterkant van het
boek.

Verlost door
corona schrijft
ze over liefde en
over ’neukzin’
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