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Schrijven voor 
spirituele diepgang

Waar gaat het ook alweer om, met Kerst? Hollen om alles voor elkaar te krijgen? 

Verplichtingen, cadeaus, vijfgangendiners? Of kan Kerst ook een bijzondere tijd 

zijn, waarin we spirituele diepgang ervaren? Volgens Christine de Vries wel. Met 

haar boek ‘Fluisteringen van het Licht’ laat ze zien hoe we, in aanloop naar de 

feestdagen, onze blik weer naar binnen kunnen richten. 

TeksT Bas Jongerius Op perron 2B van het Centraal Station in Amster-
dam is het vroeg donker. Met gesloten blik lopen 
mensen door elkaar. Gauw de trein van twee mi-
nuten vóór halen. Snel naar huis, boodschappen, 
koken. ‘Daklozenkrant?’ vraagt een optimistisch kij-
kend meisje, met meer rimpels dan jaren. Niemand 
besteedt aandacht aan haar, de trein vertrekt over 
een paar seconden. Een fluit echoot schel door de 
stationshal, maar dooft als de deuren van de Res-
tauratie Eerste Klas zachtjes sluiten. Daar zit Christi-
ne de Vries, met een kopje thee, een kalme glimlach 
en rust  in haar ogen.
Voor Christine ligt haar nieuwste boek: Fluisterin-
gen van het Licht’, een werkboek creatief schrijven 
en mediteren voor de tijd van Advent en Kerst. Een 
actief boek, meldt Christine, vol schrijfoefeningen 
en meditatie. “Het is een boek om zelf in te schrij-
ven, met een hele concrete indeling. Je schrijft van 
maandag tot en met zaterdag een stuk tekst. Op 
zondag is er tijd voor reflectie over teksten van de 
voorgaande week. In de tijd tussen Advent en Kerst 
ben je daar dagelijks mee bezig, tot aan Driekonin-
gen op zes januari.” 

Opgejaagd 
Met haar boek wil Christine laten zien hoe schrij-
ven kan leiden tot bezinning. “Juist in de periode 
rond de Kerst ervaren mensen dat er veel van hen 
gevraagd wordt. Familie wil elkaar zien, je moet na-
denken over wat er op de eettafel komt, er zijn veel 
sociale contacten. Daar speelt de commercie heel 
goed op in. De winkels staan alweer weken vol met 

cadeaus, eten en kerstversieringen. Alles moet te-
gelijk. Dat gevoel van opgejaagd zijn,  moeten, het 
druk hebben, maakt het lastig om te bedenken: wat 
betekent Kerst eigenlijk? Wat betekent dat: het jaar 
afsluiten en het nieuwe jaar beginnen?” Daarom is 
Christine’s werkboek gericht op stil staan, de aan-
dacht naar binnen richten. ‘Advent is de voorberei-
dingstijd op Kerstmis’, schrijft ze in de inleiding van 
haar boek, ‘de geboorte van Jezus, de komst van 
het licht. Juist in de tijd waarin het donker het lijkt 
te winnen van het licht en de natuur zich steeds 
meer terugtrekt  en verstilt, worden wij uitgenodigd 
om onze blik naar binnen te richten.’ 

Handwerk
Het instrument dat de schrijfster gebruikt voor 
bezinning is de pen. Ze inspireert lezers, of beter, 
gebruikers van het boek, iedere dag een stuk tekst 
te schrijven. Ter inspiratie biedt het boek dagelijks 
nieuwe bijbelteksten, gedichtjes, losse gedachtes. 
Christine: “En je schrijft met de hand, want ook dat 
is een tegenbeweging tegen de haast van onze tijd. 
E-mailen, computeren, sms-en , het moet allemaal 
snel. Met de hand schrijven is een manier om te ver-
tragen. Ik denk dat daar behoefte aan is. Mensen 
gaan minder naar de kerk, maar de behoefte aan 
bezinning en spiritualiteit is niet weg. Ik merk dat 
veel mensen daar naar op zoek zijn. Voor een aan-
tal mensen kan het schrijven daar een antwoord op 
kan zijn. Schrijven is een vorm van reflectie, van cre-
atieve expressie.” Daarbij is er geen vooropgesteld 
doel, zo verklaart  de auteur. “Het gaat niet om iets 

envelop vouwt. Daarop heb je maar een beperkte 
ruimte om vertellen wat je wil vertellen. Toen ont-
dekte ik dat het aanbieden van een bepaalde struc-
tuur in het schrijven helpt. In plaats van grote lege 
vellen, gaf dat aerogram de beperking aan waarin ik 
kon schrijven. Zo heb ik langzamerhand mijn eigen 
methode ontwikkeld.”
“Want veel mensen willlen schrijven, maar hoe? 
Je zit voor het papier, en dan? Om goed te kun-
nen beginnen heb je structuur nodig. Dat is net als 
wanneer je in een groot open veld wordt neerge-
zet. Zo ver als je kunt kijken is niets dan gras. Dan 
ga je zoeken naar herkenningspunten: waar ben 
ik, zijn hier andere mensen, is er geen gevaar? Pas 
dan ga je rondlopen, kijken wat je kan doen. Zo 
is het ook met schrijven. Zo maar beginnen, maar 
zien hoe ver je komt, is niet altijd uitnodigend. Dan 
merk je: het verhaal is zo groot, waar moet ik be-
ginnen? Beginnen doe je in kleine stukjes. En als 
je al die stukjes aan elkaar gaat rijgen, krijg je het 
verhaal. Begin maar waar je zit, bij een herinne-
ring, of een gedachte. Het hoeft niet bij het begin, 
verhalen zijn niet chronologische opgeborgen in je 
hoofd. Het is juist leuk om te kijken waar het eerste 
aanknopingspunt zit. Daarachter ontstaat het ver-
haal vanzelf.”

50-Plussers zeggen: 
ik heb heel hard ge-
rend in mijn leven, 
gezinnen, jonge kin-
deren, carrières. 
Daarna kun je gaan 
denken: wat waren 
belangrijke momen-
ten in mijn leven? 
Wat heeft me ge-
vormd tot wat ik  
nu ben?” 

moois of iets literairs, ik wil dat mensen al schrijvend 
verhalen op het spoor komen. Dat is belangrijker 
dan bezig zijn met het eindproduct, Veel mensen 
zeggen: ik wil een boek schrijven. Maar ik denk dat 
het beter is eerst te kijken welke verhalen er in je 
opwellen. De vorm kan dan later komen: een boek, 
een verhaal, of een gedicht.” 
 
Gedachten ordenen
Christine geeft al jaren workshops waarin schrijven 
wordt gebruikt als middel. “Ik geef les aan een aan-
tal opleidingen, bijvoorbeeld aan loopbaanbegelei-
ders of coaches die schrijven als werkvorm gebrui-
ken met hun cliënten. Maar de meeste deelnemers 
aan mijn workshops doen het voor persoonlijke 
bezinning. Hoe kun je terugkijken op je leven, hoe 
geef je je eigen spiritualiteit vorm. Juist vijftigers en 
zestigers zijn vaak bezig met terugkijken. Als je jong 
bent kijk je naar wat voor je ligt. Als je vijftig of ou-
der bent kun je genieten van de dingen die je in je 
leven hebt gedaan.  
Christine kwam er tijdens een lang verblijf in het 
buitenland achter dat schrijven een mooie vorm is 
om gedachten te ordenen. “Bellen naar Nederland 
was een kostbare zaak. Ik begon toen aerogram-
metjes te sturen, van die blauwe velletjes die je tot 
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Informatie op de de site van de auteur:  
www.shodo.nl. 
 
‘Fluisteringen van Licht, werkboek creatief schrijven 
en meditatie voor de tijd van Advent en Kerst 2007’, 
Christine de Vries, A3 boeken, Geesteren (www.
A3boeken.nl), ISBN 978 90 77408 44 5, 136 pagina’s, 
€ 19,95


