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Op internet is het makkelijk verdwalen. Een zoekterm kan je zomaar het verkeerde bos in sturen als je niet
precies weet welk boek je moet hebben. Allesoverboekenenschrijvers.nl van Jordaan Multi Media biedt
uitkomst. De website geeft een handig overzicht van nieuws, recensies en gebeurtenissen rondom boeken
en schrijvers. Keurig gesorteerd op uitgever, onderwerp, auteur of genre en van tevoren getoetst op
kwaliteit. 

Lezen over Oekraïne, Rusland en Vladimir Poetin? ‘Om er meer van te kunnen begrijpen kan een goed
informatief boek zeer verhelderend werken,’ zo vertelt de website allesoverboekenenschrijvers.nl. Kort nadat
de oorlog met Oekraïne begon, heeft de website meteen een lijstje met nieuwste boeken over Rusland en
Poetin samengesteld. Daarin onder meer gloednieuwe titels als We moeten het even over Poetin hebben van
Mark Galeotti en Oorlog met Rusland van Michel Krielaars.

Op de voorpagina vindt de bezoeker prominent een eerder geschreven recensie over de roman Aleksandra van
Lisa Weeda. Haar Oekraïense familiegeschiedenis is actueler dan ooit. Voor wie juist even iets anders wil dan
de oorlog staan op de homepage besprekingen van onlangs verschenen boeken, nieuws over literatuur en een
lijst met nieuwe titels voor 2022. Allesoverboekenenschrijvers.nl is kortom geen statische boekendatabase,
maar speelt in op de actualiteit en voegt voortdurend nieuwe recensies, tips en onderwerpen met bijbehorende
boekenlijsten toe. Van Young Adult tot vuurtorens, van Aziatische tot Scandinavische auteurs, van
Nobelprijswinnaars tot jaren vijftigboeken. Ze zijn gesorteerd op uitgever, schrijver, onderwerp of genre.

Van woonwebsite naar allesoverboekenenschrijvers

Het brein achter de website is Theo Jordaan van Jordaan Multi Media. Hij houdt zich al meer dan twintig jaar

https://www.allesoverboekenenschrijvers.nl/


fulltime bezig met internet en websites; niet zozeer met de technische, maar meer met de inhoudelijke en
redactionele kant daarvan. In 2001 begon hij met woonwebsite.nl, een van de eerste websites op het gebied
van wonen, verbouwen en tuinieren in Nederland. Die was met miljoenen bezoekers per jaar uiterst succesvol.
Niet zo verwonderlijk dan ook dat Sanoma Media de website in 2008 graag van Jordaan wilde kopen. Jordaan
ging daarmee akkoord en trad meteen in dienst bij Sanoma Media als hoofdredacteur en contentmanager voor
verschillende websites op het gebied van wonen.

“Toen ik acht jaar geleden wegens bezuinigingen mijn baan bij Sanoma Media verloor en met ‘oprotpremie’
vertrok, besloot ik voor mezelf te beginnen, vertelt Jordaan. Dat resulteerde in zijn bedrijf Jordaan Multi Media,
waarmee hij verschillende websites exploiteert en ontwikkelt. Zo onderhoudt hij niet alleen
allesoverboekenenschrijvers.nl, maar heeft hij ook vergelijkbare sites over kunstenaars, muziek, sporters en
eten en drinken.

Muziek en lezen

“Met die woonwebsite kon ik destijds mijn geld verdienen, maar dat was niet waar mijn passie lag. Ik hou van
muziek en lezen en heb thuis een kast met zo’n tienduizend boeken. Daar wilde ik graag iets mee doen. Ik
miste op dat moment een onafhankelijke website met goed gegroepeerde informatie over boeken. Zo kwam ik
op het idee voor allesoverboekenenschrijvers.nl. Je kunt natuurlijk op google of bol.com zoeken en dan kom je
uiteindelijk ook wel bij een schrijver of boek terecht, maar dan moet je je eerst door een berg bagger heen
worstelen. Het is handiger als alles meteen bij elkaar staat. Stel dat je een Oekraïens boek wilt lezen, maar niet
weet wat je moet hebben, dan vind je het bij ons in een duidelijk overzicht.”

Jordaan combineert zijn werk voor de website met andere activiteiten, zoals internet-coaching en advies over
verbetering van websites en vindbaarheid. “Van alleen allesoverboekenenschrijvers.nl kan ik niet leven. De
inkomsten zouden wel groter kunnen zijn als ik de site zou combineren met een webshop, maar dan krijg ik
ook weer te maken met retourneren en verzenden. Daar voel ik niet veel voor. Ik krijg nu een percentage op
basis van doorverwijzingen naar de Libris-boekhandels en bol.com. Dat is net genoeg om de kosten af te
dekken,” vertelt Jordaan.

Vrijwillige redactie

De zes redactieleden werken op vrijwillige basis. Zij hebben elk een eigen aandachtsgebied en schrijven
recensies over boeken die Jordaan ze toestuurt. Zelf spitst hij zich toe op literatuur, non-fictie en thrillers met
een bijzondere interesse voor Nederlandse, Duitse, Vlaamse en Scandinavische literatuur, sportboeken. Het
vullen en toevoegen van de lijsten is helemaal voor zijn rekening. “De ene keer ben ik er veertig en de andere
keer twintig uur per week mee bezig. Er zit veel tijd in, maar ik vind het leuk om te doen. Ik ben wel van het
verzamelen en dingen uitzoeken. Tijdens de zoektocht ontdek ik vaak zelf ook weer nieuwe dingen. Voordat ik
deze website had, deed ik dat ook al. Ik ben bijvoorbeeld geïnteresseerd in Scandinavische literatuur en zocht
op internet alles wat er over te vinden was. Die boeken verzamelde ik bij elkaar. Veel titels waren nog niet
vertaald, waardoor ik ze in het Duits, Engels of Zweeds las.”

Hoewel er duizelingwekkend veel op de website te vinden is, streeft Jordaan er zeker niet naar volledig te zijn.
“Dat is onmogelijk; er verschijnt zo veel. Je moet selectief zijn. Uitgevers sturen me veel nieuwe boeken op.
Daarnaast krijg ik werk van mensen die in eigen beheer iets hebben uitgegeven. Vaak zie ik al na vijf regels dat
het niks is, al zijn er soms uitzonderingen. Tussen grote en kleinere, onbekendere uitgevers maak ik geen
onderscheid. Het gaat mij om de kwaliteit. Als die goed is, vermeld ik het boek.”

http://www.woonwebsite.nl/


Geen discussieplatform

Jordaan richt zich met zijn site op mensen die boeken kopen en op zoek zijn naar nieuwe of specifieke titels.
“Ik heb bewust geen mogelijkheden ingesteld voor reacties of discussies over boeken. Er zijn op internet al
genoeg plekken waar mensen hun waardering of mening kunnen uiten,” legt Jordaan uit.

Het aantal bezoekers van allesoverboekenschrijvers.nl groeit elk jaar en ligt nu op ongeveer één miljoen per
jaar. “De meeste uitgevers hebben hun weg naar de website al gevonden,” zegt Jordaan. “Maar voor
belangstellenden die er nog geen plek hebben, sta ik altijd open.”

 

 

Marloes de Moor
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