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SCHRIJFBOEKEN 
 
-Aan een jonge romanschrijver     Mario Vargas Llosa 
-Aanvallend spel      Thomas Rosenboom  
-Creating characters      Lisa D'Vari.  
-Creating Unforgettable Characters    Linda Seger  
-De 36 dramatische situaties: 
 alle mogelijke verhaalideeën  op een rij   Jan Veldman 
-De innerlijke criticus ontmaskerd     Hal & Sidra Stone  
-De kunst van het schrijven     Kees 't Hart  
-De kunst van het schrijven: een praktische handleiding  John Gardner 
-De muze zit aan, werkboek voor schrijfgroepen, 
 leerboek bij opleiding tot schrijfdocent 
-De nulgraad van het schrijven (semiologie van de literatuur) Roland Barthes 
-De Schrijfbijbel       diverse redacteuren i.o.v. TenPages 
-De Schrijfhulp       Inez van Eijk  
-De wil en de weg      Jan Brokken  
-Dialogen schrijven      Don Duyns, samenstelling 
-Echt contact is niet de bedoeling    Connie Palmen  
-Eekhoorntje op lange weg     Inez van Eijk & Egbert Warries 
-Een portret schrijf je zo     Janny van der Molen 
-Effectief en creatief schrijven     Job Creyghton  
-Handboek voor schrijvers     Maaike Molhuysen 
-Handboek Verzorgd Nederlands: spellingsregels 
 en schrijfadviezen      M. Klein en M. Visscher 
-Het Prozaboek       B. Jansen, P. Wiersinga  
-Het geheim van de schrijver     Renate Dorrestein  
-Het geheim van Hollywood     Paul Ruven & Marian Batavier  
-Het grote schrijf-doe-boek     Louis Stiller 
-Het naakte schrijven      N. Christophe 
-Het woord is aan de schrijver (interviews)   Arjan Peters 
-Hoe schrijf ik een biografie?     Dik v.d. Meulen & Monica Soeting 
-Hoe schrijf je een familiegeschiedenis?    Marijke Hilhorst 
-Hoe schrijf je fantasy en sciencefiction    Martijn Lindeboom & 

Debbie van der Zande 
-House of cards, over teksten van wenskaarten 
-How to become a famous writer before you're dead  Ariel Gore 
-Idioticon van de persoonlijkheid karaktereigenschappen Mien Doddema-Winsemius 
 in trefwoorden systematisch gerangschikt & Boele de Raad 
-Ik heb al een boek      Ton Anbeek en Jan Florijn  
-Kinderboeken schrijven     Wim Daniëls  
-Korte verhalen schrijven     Ton Rozeman 
-Literair overleven!      Dirk van Weelden  
-Lied van schijn en wezen     Cees Nooteboom  
-Over leven en schrijven     Stephen King  
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-Personage en conflict      Frans Stügers 
-Reading like a writer      Francine Prose  
-Reisverhalen schrijven      Jan Donkers 
-Rijmhandboek       Jaap Bakker  
-Self editing for fiction writers     Renni Browne 
-Sometimes The Magic Works     Terry Brooks  
-Schrijfles       Nicolien Mezee 
-Schrijven, het begin      P. Wiersinga  
-Schrijven is ritme      Thomas Verbogt 
-Schrijven met het oerverhaal     Eisso Post 
-Schrijven vanuit je hart     Natalie Goldberg 
-Schrijven voor film, toneel en televisie    Ger Beukenkamp 
-Schrijven voor je plezier     B. Reesinck  
-Schrijfwijzer       Jan Renkema  
-Schrijfwijzer voor het web      Crétien Breukers & Merel Roze 
-Song- en liedteksten schrijven     Yke Schotanus  
-Spanning in verhalen      René Appel 
-Storytelling in 12 stappen     Miek Bouma 
-Succes met je boek! Tips en trucs van een boekenfluisteraar Maarten Carbo 
-Taaltopics Spelling      Cees Braas en Lidwien van der Pas  
-The Art of Fiction      John Gardner.  
-The artists' way      J. Cameron  
-The lie that tells a truth. A guide to Writing Fiction  John Dufresne  
-Uitgevertje spelen      Bert van der Veer 
-Van kort verhaal naar roman     Inge Schouten 
-Van vroeger, levensverhalen schrijven met ouderen  José Franssen 
-Voor de vorm: taalgebruik voor schrijvers   Pyter Wagenaar 
-Wannabe a writer?      Jane Wenham-Jones  
-Weten waar de woorden zijn     Mariet Lems 
-Wie schrijft...        Elizabeth George  
-Woordkunst - Hulpmiddel bij het zoeken naar inzicht 
 in letterkundige verschijnselen     M.A.P.C. Poelhekke 
-Writing better lyrics      Pat Pattison 
-Writing down the bones     Natalie Goldberg  
-Zachtjes knetteren de letteren     Jeroen Brouwers 
-Zelf schrijver worden      Gerard Reve 
-Zo schrijf je een kinderboek     Mireille Geus 
-Zo schrijf je een verdomd goede roman   James N. Frey 
 
Ook handig: 
Prisma woordenboek Synoniemen    Riemer Riemersma 
Prisma Voornamen      J. van der Schaar 
Encyclopedie van (achter)namen    A. Huizinga 
Prisma van de symbolen     Hans Biedermann 
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