✷Inspiratie

Wat je schrijft

BEN JE ZELF

En dat is eigenlijk altijd prima

HET IS BEWEZEN: SCHRIJVEN DOET GOED. HET HELPT JE NARIGHEID
TE VERWERKEN EN MOOIE MOMENTEN TE ONTHOUDEN. VANG JE
LEVEN IN KRULLETTERS OF HANEPOTEN.
tekst Anne Broekman fotografie Corbis/Edward Duarte, Jenny Ella Pfeiffer

Ansichtkaarten van je vriendinen, de liefdesbrief
van die jongen op wie je smoorverliefd was,
kattebelletjes van je moeder, je dagboek uit 4
havo. Dikke kans dat je deze handgeschreven
pareltjes – ergens in een doos op zolder – hebt
bewaard. En dat is niet gek. Juist deze persoonlijke, papieren herinneringen hebben extra veel
waarde. En waarom zou dat niet meer gelden in
deze tijd van appjes, mails, Facebook, Twitter en
iPad? Want schrijven is en blijft goed voor ons,
daar zijn deskundigen het over eens. Zomaar een
greep uit de vele onderzoeken hierover: door
tijdens het studeren notities met pen op te
schrijven in plaats van ze met een computer te
typen, onthoud je de theorie beter. Dit heeft
waarschijnlijk met je hersenactiviteit tijdens het
schrijven te maken. Ook interessant: uit een
Amerikaans onderzoek onder ouderen blijkt dat
lezen en schrijven de hersenen fit houden. Hoe
meer tijd de senioren in hun leven aan lezen en
schrijven hadden besteed, hoe kleiner de kans
op dementie werd. De Amerikanen hebben nog
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meer goeds te melden. Volgens het onderzoeksbureau Kaiser Permanente is het bijhouden van
een eetdagboek de beste manier om kilo’s kwijt
te raken. Zo zie je namelijk precies wat je eet
(toch die chocolate chip cookies en bitterballen)
en wanneer je zwakke momenten hebt. En dus
weet je waar je moet ingrijpen. Tot slot nog een
duit in het schrijfzakje: uit recent onderzoek van
de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat

‘Schrijven betekent:
jezelf lezen’
- Max Frisch, Zwitsers romanschrijver

schrijftherapie ook heel goed werkt bij mensen
met een trauma. Ruim 77% van de deelnemers
had na de therapie beduidend minder
herbelevingsklachten. Het mag duidelijk zijn:
schrijven is slim.
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Zomerzotheid
Heerlijk uitgerust kom je
terug van vakantie. De zon
gloeit nog na op je huid, de
zandkorrels vind je weken
later nog in je schoenen.
Het vakantiegevoel daarentegen ben je binnen een
paar dagen alweer kwijt.
Werk, het huishouden en
het gezinsleven eisen je
aandacht weer op. Ho,
stop. Door het maken van
een vakantieboekje houd
je die relaxte flow langer
vast. Koop een mooi boekje
en schrijf van dag tot dag
op wat je allemaal hebt
gedaan. Wat heb je gezien,
wie heb je ontmoet, wat
heb je gegeten? Het
zomerse gevoel zit ’m juist
vaak in kleine details. Plak
er mooie foto’s bij, kaartjes
van het restaurant waar je
de lekkerste kreeft at,
veertjes en ansichtkaarten
en laat je reisgenoten er
ook iets in schrijven.
Nagenieten ten top!
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NÓG MOOIER SCHRIJVEN

Bij kalligrafie (oftewel schoonschrijven) liggen kunst en handschrift dicht bij
elkaar. In China en Japan nog altijd erg geliefd, maar ook in het westen steeds
populairder. Da’s logisch, want kalligraferen is rustgevend en het resultaat
prachtig. De sierlijke letters en tekens worden gemaakt met een brede pen,
die horizontaal een brede streep trekt en verticaal juist smalle lijnen maakt.
Een mooie techniek om brieven, kaarten en cadeautjes mee te versieren. In veel
plaatsen kun je cursussen en workshops volgen, ook is er online een groot aanbod
aan thuisstudies. Zie ook www.pennespel.nl, www.nti.nl of www.meiaoi.nl.

‘Dagboek schrijven is
fotograferen met potlood’
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- Wim Kan

DIT BEN JIJ

Toon mij uw handschrift, en ik zeg u wie u
bent. Nou ja, zo ongeveer. Dit verklapt
jouw manier van schrijven over jou:
Grootte: een groot, uitbundig handschrift
duidt erop dat je veel ambitie hebt. Je
bent bezig met grote plannen en houdt
van de schijnwerpers. Een klein
handschrift wijst op bescheidenheid.
Je bekijkt de wereld objectief en bent
geïnteresseerd in wetenschap.
Schuinte: leunen jouw letters naar links?
Dan ben je waarschijnlijk verlegen en
toon je niet snel je gevoelens. Naar
rechts hellende letters duiden op een
open, extravert karakter. Heb je een

recht handschrift, dan ben je praktisch
ingesteld.
Wijdte: een smal handschrift laat zien dat
je gedisciplineerd bent en niet snel het
achterste van je tong laat zien. Schrijf je
erg breeduit, dan ben je ongeremd en
impulsief. Waarschijnlijk hou je ook erg
van reizen.
Ruimte: ook de spaties tussen de
woorden zeggen iets over je karakter.
Laat je veel ruimte vrij tussen de
woorden? Dan vind je het heerlijk om op
jezelf te zijn. Gebruik je kleine spaties, dan
ben je waarschijnlijk dol op feestjes en de
bijbehorende drukte en gezelligheid.

LIEF DAGBOEK
Een dagboek bijhouden alleen iets
voor blozende tienermeisjes? Zeker
niet. Christine de Vries geeft trainingen in creatief dagboekschrijven.
Mindfulness op papier, noemt ze het.

Wat versta jij onder een dagboek?
“Het is een plaats waar je ervaringen
verzamelt. Een veilige haven, waar je
je aandacht naar binnen richt en waar
je onderzoekt wat je van dingen,
gevoelens en gebeurtenissen vindt.
Zeker in deze drukke maatschappij vol
prikkels en social media waar je snel
op moet reageren, is het fijn om een
plek te hebben waar je zonder
schroom kunt stilstaan bij je gedachten en gevoelens. Een dagboek is dus
niet bedoeld om simpelweg op te
schrijven wat je die dag hebt gedaan.
Daar heb je een agenda voor.”

Wat geeft je dagboek jou?
“Balans en zelfinzicht. Zeker als je na
een tijdje oude schrijfsels terugleest,
zie je heel duidelijk welke thema’s er
in je leven spelen. Het helpt bij je
bewustwording: waar wil je energie
insteken en wat kun je beter loslaten?
Dankzij mijn dagboek leef ik minder
vluchtig. Ik sta stil bij kleine dingen,
zoals mijn tuin die in bloei staat. Het is
een soort mindfulness op papier.”
Waarom met pen en papier?
“Schrijven is voor mij een fysieke
bezigheid, een toetsenbord schept
naar mijn idee afstand. Door met
een pen in je eigen handschrift te
schrijven, wordt het tastbaarder. Je
hoeft niets op te slaan of te printen.
Het is er gewoon. Overigens schrijf ik
niet alleen, ik teken er ook bij of plak
foto’s of plaatjes in.”

Zo doe je dat:
✱Dateer al je teksten en noteer de
locatie. Door de datum en plaats te
benoemen, kom je in het hier en nu.
Het is een ankermoment.
✱Spreek met jezelf af hoe lang je
gaat schrijven en hou je daaraan.
Tien minuten is een mooie tijd. Laat
je niet afleiden en ga niet te lang
door. Juist in kleine fragmenten kun
je de kern raken.
✱ Ga niet te veel in je hoofd zitten.
Dat blokkeert. Schrijf zo snel je kunt
zonder er eerst over na te denken.
✱ Maak je niet druk om de spelling en
beoordeel je tekst niet. Het gaat om
wat je voelt, en niet of je goed
schrijft.
Meer info vind je op www.shodo.nl.
Daar kun je ook een gratis
boekenlegger met tips aanvragen.
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ZET HET OP PAPIER
Rouw, een gewelds
delict, maar ook een
burn-out of depressie
zijn erg ingrijpend.
Schrijftherapie kan
helpen om het trauma te
verwerken, weet
psychologe Janneke
Broeksteeg van Interapy.
Waarom helpt
schrijftherapie?
“Schrijven is een goede
manier om woorden te
geven aan een gevoel en
het helpt om je gedachten te ordenen. Iets wat
overweldigend is, en als
een grote chaos kan
voelen, kan overzichtelijker worden doordat je

het op papier zet. Een
van de voordelen van
een schrijfopdracht is
dat je kunt teruglezen
wat je hebt geschreven.
Een gesprek in een
therapiekamer vervliegt
veel sneller. Het terug
lezen vergroot de impact
van de therapie.
Gemiddeld duurt onze
schrijftherapie acht
weken, waarin er tien
schrijfopdrachten worden gedaan onder online
begeleiding van een
psycholoog.”
Heb je tips voor
bij het schrijven?
“Ik raad altijd aan om

45 minuten te schrijven,
niet langer, niet korter.
Zo voorkom je dat je te
veel van jezelf vraagt of
wordt overspoeld door
emoties. Schrijf verder
op een rustige plek en
zet je telefoon op stil.
Plan na het schrijven iets
prettigs, want schrijven
over ingrijpende
emotionele gebeurtenissen is zwaar. Het is
daarom goed om aansluitend iets te doen
dat je zinnen verzet.”
Meer info over schrijftherapie lees je op
www.interapy.nl.

‘Schrijven is kijken met je ogen dicht’
– Remco Campert

MOOI SCHRIJVEN
Hanepoten, scheve letters, kromme lussen:
netjes en goed leesbaar schrijven is voor
veel mensen nog best lastig. De basis van
een mooi, duidelijk handschrift ligt in je
kinderjaren. Maar ook als volwassene kun
je jezelf aanleren om netter te schrijven.
Vier aanraders:
1: D
 e juiste houding is belangrijk. Ga er
goed voor zitten met je voeten op de
grond en je armen op tafel.
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2: G
 ebruik hoofdletters alleen aan het
begin van een regel en bij namen.
3: Kijk of alle letters dezelfde kant op staan.
4: Kijk kritisch naar de letters: zijn ze
allemaal leesbaar? Welke niet en
waarom niet? Oefen die letter een paar
keer apart, en probeer ’m dan in een
tekst te gebruiken.
Meer tips: www.beterhandschrift.nl.
Met dank aan schrijfcoach Jeanette Sies.

Meer inspratie
✱ Schrijfster en illustratrice
Lou Niestadt maakt kleine
kunstwerkjes van het
dagelijkse. Dit doet ze in
haar journals, en je leert
de kunst van Lou in haar
boeken Groots en meeslepend leven - een ode aan
dagelijkse sleur en Less is
luxe, licht en avontuurlijk
leven (beide Kosmos
Uitgevers, € 19,99). Heel
inspirerend - en dat is nog
zacht uitgedrukt. Kijk ook
op haar site
www.louniestadt.com.
✱ Tekenen, schilderen,
knippen, schrijven, plakken: dit doe je allemaal in
een art journal. Een visueel dagboek dus, waarin
je je creatief kunt uitleven. Hoe je dit aanpakt
wordt stap voor stap uitgelegd op artjournal.
weebly.com.
✱ Bijzondere enveloppen,
mooi briefpapier en
prachtige boekjes die
erom smeken beschreven
te worden: je vindt
het allemaal op
www.mooiebrieven.nl.
✱ Zelf je gedichten of
verhalen in boekvorm
uitgeven? Meedoen aan
schrijfwedstrijden? Op
www.schrijvenonline.org
word je op weg geholpen.

