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BOEKVLOGGERS OVER BOEKEN

“Je moet echt geen technisch wonder
zijn om te BookTuben, met een
basisprogramma als Movie Maker
kom je al heel ver.” - Sacha
3. Vlogboek

Op YouTube staan niet alleen muziekvideo's, filmtrailers en make-uptutorials, er is ook plaats voor boeken.
‘BookTubers’ recenseren nieuwe titels, maken een thema-filmpje of verslaan een literair event waar ze te gast
zijn. Benieuwd? Boekenworm Marcia gidst ons door Booktube-land.

Marcia: “Ik ben grote fan, vooral omdat dit kanaal humor
durft te gebruiken. Ik vind het fijn dat ‘ernstige’ literatuur
op een luchtige manier gebracht wordt. Bovendien gebruikt
Vlogboek toffe grafische elementen en inserts, waardoor
de filmpjes nooit langdradig zijn. Vlogboek is één van de
weinige booktubers waarbij ik denk: oei, is de video nu al
afgelopen?"

Door Sofie Rycken

Marcia van der Zwan komt uit Groningen, maar woont nu
in Vlaanderen. Ze studeerde Audiovisuele Communicatie,
Film- en Televisiestudies en volgde een extra opleiding Digital Storytelling. Je hoeft haar niets meer te leren over
hoe je online een boeiend verhaal vertelt, en dat zie je ook
aan haar projecten. Marcia ontwikkelde de site Boekvinder.be, heeft een boekenblog over sciencefiction, Oog op
de Toekomst, én een eigen YouTube-kanaal over boeken.
Marcia: “Ik wil mijn twee grote passies, lezen en digitale
communicatie, bij elkaar brengen”.

Booktuben: de basis
Marcia: “Als je volgers wil, is het belangrijk dat je regelmatig
nieuwe video’s post. Eén filmpje per week is ideaal. Sommige
Booktubers delen één kanaal met een aantal mensen -op die
manier kun je het werk verdelen. Ik maak Booktube-video’s
zoals ik ze zelf graag zie. Ik houd het redelijk kort en ik probeer te experimenteren met grafiek. Je kunt tekst en foto’s
toevoegen, muziek onder je filmpje zetten, noem maar op. Er
zijn zoveel technische mogelijkheden. Als je dan toch online
werkt, waarom niet alle troeven gebruiken? Verder vind ik
humor heel belangrijk. Mensen gaan je volgen omdat ze je
persoonlijkheid leuk vinden, dus die moet van het scherm
spatten!”

“Mensen gaan je volgen omdat ze je
persoonlijkheid leuk vinden, dus
die moet van het scherm spatten!”
- Marcia

30

Marcia’s favorieten
1. A Bookworm Life
Marcia: “Sacha is een Nederlandse BookTuber die startte in
februari 2016. Haar enthousiasme maakt me vrolijk en haar
boekenkast is er eentje om van te dromen. Bovendien zijn
haar video’s altijd tot in de puntjes verzorgd.”
Sacha: “Door te BookTuben bereik ik zoveel lezers met dezelfde passie. Het is heerlijk om samen over boeken te kunnen
praten. Ik vind het fantastisch als iemand de tijd neemt om
te reageren. Je moet echt geen technisch wonder zijn om te
BookTuben, met een basisprogramma als Movie Maker kom je
al heel ver. En je vindt heel veel tips en tutorials op, jawel, YouTube. Mijn populairste video’s zijn Hauls en Wrap-up-video’s.
In een Haul, letterlijk een ‘buit’, laat je zien welke boeken je die
maand hebt gekocht of gekregen. In een Wrap-up bespreek je
wat je recent gelezen hebt en geef je een beoordeling. Ook een
TBR, of een To-Be-Read, is leuk: dat is een lijstje met boeken
die je graag wil gaan lezen. Zo ontdekken mensen stilaan je
smaak en weten ze wat ze van jou kunnen verwachten.”

2. Chinouk Thijssen
Marcia: “Chinouk is een enthousiaste creatieveling die naast
BookTuben ook gekend is door haar eigen boeken en haar
werk als redacteur voor verschillende Nederlandse uitgeverijen. Dat ze haar weg kent in de uitgeverijsector merk je
duidelijk in haar video’s. Ook haar hondje krijgt vaak een rol
in haar aanstekelijke videos.”

De man achter Vlogboek is Jörgen, leraar op een middelbare
school. “Ik zocht een manier om op een originele en leuke
manier literatuur te bespreken. Ik wilde graag iets creëren
waardoor leerlingen makkelijk en zelfstandig boeken voor
hun literatuurlijst kunnen kiezen. Ik probeer te variëren en
in elke video drie boeken te bespreken met verschillende
thema’s, stijlen of leesniveaus. Af en toe maak ik ook een
thematische video, bijvoorbeeld over een specifieke periode uit de literatuurgeschiedenis. Vooral de montage neemt
veel tijd in beslag. Ik probeer effecten toe te voegen, al ben ik
natuurlijk geen professionele animator. Het is ook niet erg
als het er niet hyperprofessioneel uitziet: een vlog mag een
zeker do-it-yourself-gehalte hebben. Dat hoort bij het genre.
Mijn grootste inspiratiebron zijn de Vlogbrothers, oftewel
schrijver John Green en zijn broer Hank. Hun stijl, humor en
snelheid liggen in het verlengde van wat ik voor ogen had.
Verder kijk ik graag naar Crash Course, The Nerd Writer
en The school of life. Ik zou heel graag ooit columnachtige
video’s maken over literatuur. Kranten en tijdschriften
houden nog te veel vast aan schrijvende columnisten en opiniemakers, terwijl er een generatie aankomt die elke dag
tientallen video’s bekijkt…”

4. Fleurine van Egmond
Marcia: “Zij is waarschijnlijk de grootste BookTuber in Nederland, met meer dan 1200 volgers. Ze had al een boekenblog,
maar begon pas met video’s in januari 2015. Haar smaak in
boeken is vooral Young Adult.”
Fleurine: “Het leukste aan BookTuben vind ik de mensen die
mij volgen en trouw al mijn video’s bekijken. Dankzij mijn
kanaal heb ik nieuwe vrienden gemaakt en heel veel kansen
gekregen. Daar ben ik mijn kijkers onwijs dankbaar voor. Ik
schat dat ik ongeveer vijf uur aan een video werk: ik schrijf
het idee uit, bedenk shots, film, edit, upload én beheer mijn
social media. Ik ben eigenlijk regisseur, acteur, cameravrouw
en monteur tegelijk! Er zijn nog niet zoveel Nederlandstalige
BookTubers, maar internationaal zijn er veel aanraders. Dan
denk ik aan Books With A Beauty Chick, die veel humor in
haar video’s steekt en Emmmabooks, PolandbananasBOOKS
en Jessethereader.”

5. Kathleen
Kathleen werkt als grafisch vormgever en heeft een eigen
blog: verbeelding.org. Op haar YouTube-kanaal, dat gewoon
‘Kathleen’ heet, staan tientallen video’s over boeken. Marcia:
“Haar eigen persoonlijkheid komt heel mooi uit. Bovendien
heeft ze een brede smaak in boeken, waardoor je altijd nieuwe
leestips ontdekt.”
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