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Stap 1

‘HOE KAN IK WETEN WAT IK DENK
TOT IK ZIE WAT IK SCHRIJF?’
— E. M. FORSTER
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Beginnen met schrijven

WAAR BEN JE MET JOUW BOEK?

Je loopt al een tijd rond met het verlangen om een
boek te schrijven. Een familiegeschiedenis. Of
misschien een spannend verslag van je laatste reis.
Je stelt je voor dat het heerlijk moet zijn: minstens
één dag in de week achter je bureau of op een
andere plek schrijven. Weg van werk en thuis.
Je in totale concentratie richten op een verhaal
en langzaam verzinken in een andere wereld.
Een wereld die je zelf bestuurt. Je hebt zelfs al
een schrift gekocht. Of je hoeft alleen maar je
computer aan te zetten. Maar je vindt nooit de
tijd. Want altijd is er wel iets wat voorgaat.
In Stap 1: beginnen met schrijven laten we zien hoe
je, ondanks tijdgebrek of blokkades, toch aan het
schrijven komt. Daarmee samenhangend leggen
we een aantal dingen uit over het schrijfproces.

ANGST VOOR DE LEGE BLADZIJDE

Daar zit je dan eindelijk, achter je schrijftafel.
Je hebt het allerlaatste dode blaadje van je
kamerplant afgeplukt. Het laatste mailtje
beantwoord. Je hebt zelfs je mobiel uitgezet. Je heb
nu echt geen excuses meer om op te staan.
Je haalt de dop van je pen. Of je hebt je computer
aanstaan. En daar is het weer. Het lege scherm.
Het witte vel papier. Het lijkt of het je grijnzend
aanstaart en je opnieuw vertelt wat je eigenlijk
al wist. Je bent geen echte schrijver. Je doet maar
alsof en die roman, die zal er nooit komen. En een
van de redenen is dat je eigenlijk nog geen idee
hebt waar je verhaal over moet gaan.
Er komen soms wel zinnetjes in je op. Maar dan
stopt het weer. Of je hebt zo’n ambitieus plan dat
er bij voorbaat al geen woord in je op komt. Want
waar moet je beginnen?

TROOST JEZELF

Meteen maar de eerste troost. Bijna elke schrijver,
ook de schrijvers die bekend zijn en hebben
gepubliceerd, kennen deze twijfel. Voor sommigen
gaat die twijfel zelfs nooit echt voorbij, hoeveel
titels ze ook op hun naam hebben staan.

Voor elk nieuw boek, elk nieuw verhaal moet hun
schrijfstroom weer op gang komen en moeten ze
opnieuw de twijfels het hoofd bieden. Mensje van
Keulen worstelt nog dagelijks met al haar twijfels.
Ze zegt daarover:
‘Schrijven is kut. Maar niet schrijven is nog kutter.’

SCHRIJVEN IS ENG

Laten we maar meteen zeggen waar het op staat.
Tijdgebrek is een excuus. Hoeveel tijd verdoe je
niet voor de tv? Of achter de computer? Er is altijd
wel een uurtje te vinden om je af te zonderen en te
gaan schrijven. Daar ligt het niet aan.
De werkelijke reden dat je niet schrijft, heeft niets
met geld of tijdgebrek te maken. De werkelijke
reden is dat je bang bent. Want schrijven is eng.
Voor iedereen.

SCHRIJVEN IS JE BLOOTGEVEN

“Wat een flauwekul,” zeg je dan misschien. “Wat
is daar nou eng aan?” Schrijven is in eerste plaats
luisteren naar alles wat er leeft in je hoofd en je
lijf. En daar woorden aan geven. En zodra je gaat
luisteren naar wat er echt in je leeft, ga je ook al die
stemmen horen.
Stemmen van vroeger, van de juf toen je fouten
maakte tijdens het schrijven. Stemmen die je
vertellen dat het saai is wat je schrijft. Dat je je
niets moet verbeelden met je boek. Stemmen van
ouders, leraren en belangrijke mensen die lijken
te weten hoe het moet: ‘vind’ met een ‘d’, of
moet het met een ‘t’? Of dat je iets dergelijks
helemaal niet kunt schrijven over je familie.
Of wat zal je beste vriendin wel zeggen, als ze
dit leest over jou?

ANGST IS EEN GOED TEKEN

Het is zelfs een goed teken dat je bang bent,
want het betekent dat je iets te zeggen hebt
wat belangrijk is, of riskant. Dat er mensen
zouden kunnen zijn die het niet met je eens
zullen zijn. Of dat je echt iets van jezelf laat
zien.

Stap 1

Dus neem die weerstand voor lief. Beschouw het
als signaal dat er van alles te ontdekken valt in
je voelen en denken. En ga al schrijvend op zoek
naar wat dat is. Maak die zoektocht desnoods tot
onderwerp van je verhaal.

TWIJFEL HOORT BIJ CREATIVITEIT

Twijfel is onlosmakelijk verbonden met het creatief
proces. Niet weten waar je uit zult komen, is zelfs
een voorwaarde voor creativiteit. En voor het
merendeel van de mensen is dat een lastig aspect.
Twijfel genereert dan zelfs angst.
Het zegt niets over je kunnen of je talent. Het
hoort erbij. Dus neem het op de koop toe, maar
neem het niet te serieus. Het zal je niet doden of
ernstig verminken. Het betekent alleen maar dat je
aan een avontuur begint dat spannend is.
Het enige verschil tussen jou en de schrijver is dat
de schrijver doorgaat met schrijven. Dus schrijf
gewoon het allereerste wat er in je opkomt. Gatver.
Of Bonzaai. Spuug het uit op papier en zie waar
dat toe leidt.
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Ga zitten en schrijf alle redenen op waarom je
geen boek zou kunnen schrijven. Waarom het
jou niet zou lukken. Ga op zoek naar zoveel
mogelijk argumenten die dat onderschrijven.
Doe dat een A-4 lang. Deel de uitspraken en
argumenten in categorieën in.
Ga nu even niet in discussie met al die
argumenten, maar geef uitgebreid en
schriftelijk antwoord op de volgende vragen:
• Wat valt je op aan deze argumenten?
• Welke stemmen komen er langzaam
tevoorschijn?
• Herken je ze ergens van?
• Kun je ze een karakter geven? Een uiterlijk?
Als je dit gedaan hebt, heb je al een eerste
aanzet tot een of zelfs meer verhalen.

KWANTITEIT ZORGT VOOR KWALITEIT

Eerst een verhaal dat echt gebeurd is. Een
leraar keramiek aan een niet nader te noemen
Kunstacademie deelde zijn klas in twee groepen.
Elke groep kreeg een andere opdracht. De
studenten in groep 1 kregen de opdracht een
werkstuk te produceren dat perfect was in idee
en uitvoering. Ze moesten vooral kwaliteit
nastreven.
De studenten in groep 2 moesten zoveel mogelijk
kilo’s keramiek produceren. Hun werk zou
gewogen worden en de student met het hoogste
gewicht aan keramiek zou ook het hoogste cijfer
krijgen.
Toen de twee groepen de week daarop weer
samenkwamen en het werk beoordeeld werd,
bleek dat de groep die de grootste kwantiteit
had geleverd, ook garant stond voor de grootste
kwaliteit.
Hieruit kunnen we de volgende conclusie trekken:
kwantiteit brengt kwaliteit voort.
Hetzelfde geldt voor schrijvers. Al schrijvend en
herschrijvend ontwikkel je kwaliteit.
Hoe meer je schrijft, hoe beter je schrijft.

TEKST ALS RUWE KLEI

Als we de vergelijking tussen keramist en schrijver
nog even verder doortrekken, dan is er ook een
belangrijk verschil. De keramist koopt zijn klei.
De schrijver moet zijn eigen klei eerst brouwen.
Dus voor je als schrijver kunt beginnen met
vormgeven, moet je eerst je ruwe materiaal zien te
krijgen.
Dat ruwe materiaal haal je uit jezelf. Door te
schrijven. Voor de vuist weg. Herinneringen.
Ervaringen. Afgeluisterde gesprekken.
Overdenkingen. Brieven aan jezelf of een ander.
Worstelingen. Alles is materiaal dat ergens
op een dag zijn plaats kan krijgen in een roman.
Om aan dat ruwe materiaal te komen is het
belangrijk dat je leert om je schrijfstroom
open te draaien. En dat je leert om ‘bagger’ te
maken.
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DE SCHRIJFDUIVELS VERJAGEN

Wie vaak en veel schrijft, ontwikkelt zijn schrijven
verder dan iemand die dat minder vaak doet.
Door je streven naar kwaliteit los te laten en te
vervangen door streven naar kwantiteit, haal je de
druk van je schrijven af, immers het mag bagger
zijn.
Het schrijven wordt weer speels, je laat veel meer
van je ideeën toe en je leert erop vertrouwen dat
die ideeën schrijvenderwijs verder uitkristalliseren
tot iets moois.
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Om je schrijfstroom aan te zetten, ga je eerst
‘losschrijven’ en dat doe je op de volgende
manier:
• Neem een lekker schrift en een pen die fijn
schrijft.
• Zet een wekker op twintig minuten.
• Zet je pen op de eerste regel en begin te
schrijven.
Schrijf alles wat er in je op komt. Foute
gedachten. Slechte opbouw van de zinnen.
Foute spelling. Dwaalgedachten. Protest
tegen de oefening. Lijstjes voor de
boodschappen. Onzinnige gedachten die
nergens toe lijken te leiden. Schrijf ze allemaal
op. Streep niets door. Lees niets terug. Maak
dat niet-bestaande woord af. Schrijf het fout
op. Het maakt niet uit. Alles mag, als je je pen
maar in beweging houdt. Want wat gaat er nou
verloren, als je al die onzin opschrijft? Hooguit
een vel papier.
Stop na twintig minuten.
Lees nog niet terug.

LEEG, LOS EN LEF

Dit ‘losschrijven’ lijkt aanvankelijk onzinnig, maar
als je het probeert, zul je merken dat er op een
subtiel niveau heel veel in je gebeurt.
Leeg Je wordt leeg van binnen. Al die gedachten
aan min of meer storende dingen worden

rustig, zodra ze op het papier terechtkomen en
verdwijnen naar de achtergrond. Je ontwikkelt een
ontspannen concentratie.
Los Je oefent de verbinding tussen de gedachten
en gewaarwordingen in jezelf en de letters die uit
je pen vloeien. Je vindt makkelijker de woorden
en je gaat soepeler schrijven. Net zoals een
balletdanser zijn spieren soepel houdt en opwarmt,
vind je sneller de woorden.
Lef Je ontwikkelt het lef om een onzinnige
gedachte te volgen of onbetreden paden in te slaan
in je denken en voelen. Juist de rare ingevingen
leiden soms tot juweeltjes. Daarbij leer je ook om
die kritische opmerkingen in je hoofd te laten voor
wat ze zijn. Laat eerst je ideeën helemaal ontstaan,
zonder ze bij voorbaat neer te sabelen. Later kun je
er altijd op terugkomen.
Door dit ‘losschrijven’ geregeld te oefenen, krijg
je meer vertrouwen in wat zich aanmeldt in je
gedachten. Je gaat beter naar allerlei invallen
luisteren.
Zo was Harry Mulisch bezig aan een verhaal over
een sergeant. De sergeant zakt door de vloer van
zijn blokhut en krijgt een visioen dat zich afspeelt
in de middeleeuwen. Hij zag een man in een
blauwe mantel die wordt terechtgesteld. Mulisch
besloot op die inval te vertrouwen en gebruikte
het in zijn verhaal Wat gebeurde er met sergeant
Massuro?

COMPOST

Door al dat ongecensureerde materiaal op te
schrijven, verzamel je stof die door het schrijven
als het ware composteert. Al die chaotische
ongepolijste ervaringen en gewaarwordingen
kristalliseren als het ware uit tijdens het
schrijven. Ze ordenen zichzelf, gaan verbindingen
aan met andere ideeën of herinneringen.
Op die manier vormen ze de eerste draden
voor verhalen of teksten, zonder dat je er bewust
iets aan doet. Uit dit ruwe composterende
materiaal blijken later vaak verhalen voort te
komen.
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LEES NIET METEEN TERUG

Het is belangrijk om niet meteen munt te
willen slaan uit dit geschrijf. Door te snel terug
te lezen wat je geschreven hebt, schakel je terug
naar je kritische stem. Die stem is een hele nuttige
kant van jezelf die je in een later stadium goed
kunt gebruiken. Maar niet in het begin, niet
in het baggerstadium. Lees dus niet meteen terug,
op zoek naar bruikbaar materiaal. Op die
manier houd je je kritische stem nog even in
toom.
Ervaring leert bovendien dat het moment dat
je schrijft het slechtste moment is om je werk te
beoordelen. Soms denk je op het moment zelf dat
het geweldig is wat je aan het schrijven bent en valt
het later tegen.
Maar het tegengestelde komt net zo goed voor.
Soms blijkt een stuk dat je op het moment zelf
als onzinnig hebt ervaren, later prachtig proza te
bevatten. Laat je geschrijf dus minstens een paar
weken liggen. En laat je dan verrassen door je
eigen pen.

EEN PEN CADEAU

Geef jezelf af en toe cadeautjes, want schrijven is
hard en moedig werk. Dus koop voor jezelf een
mooi en ruim schrijfschrift, maar niet zo kostbaar
dat je er vervolgens niet meer in durft te knoeien.
Koop een lekkere pen. Zo een waarmee je in je
dromen schrijft, als je eenmaal beroemd bent en
je werk uitgegeven wordt. Koop hem alvast als
voorschot voor jezelf.
Neem je agenda en maak een afspraak met jezelf.
Zet een uur opzij voor jezelf, niet meer en niet
minder. Een uur waarin niemand je kan storen.
Waarschuw je partner, kinderen, collega’s dat je in
dat uur niet bereikbaar bent. Zorg er anders voor
dat ze je niet kunnen storen, of dat je gewoon niet
vindbaar bent.

EEN EIGEN PLEK

Zoek een plek waar je lekker zit (of ligt). Thuis
op de bank. Aan een bureau met je eigen mooie
of dierbare spullen. Met een kussen of een foto

of tekst aan de muur. Een talisman. Alleen of
juist ergens te midden van mensen, in een café of
bibliotheek. Met hele simpele middelen kun je al
je eigen plek maken, precies zoals jij het prettig
vindt. Het hoeft niet groot te zijn. Als het maar
van jou is.
In zijn biografie Verhalenverteller, het leven
van Roald Dahl vertelt Donald Sturrock dat
Roald Dahl achter in zijn tuin een zigeunerwoonwagen had staan. Daar ging hij elke dag
heen om te schrijven. Hij omringde zich daar
met zijn persoonlijke dingen. Het was er lekker
donker; hij noemde het zijn baarmoeder. Hij
ging dan zitten in zijn luie stoel met een gat in
de rugleuning, vanwege zijn rugproblemen.
Een plank over de armleuningen en daarop
zijn speciale schrijfgerei, een geel gelinieerd
kladblok en zijn speciale potloden, scherp
geslepen.

MET DE HAND SCHRIJVEN

Schrijf om te beginnen met de hand. Schrijven
met de hand zorgt ervoor dat je lichamelijk meer
verbonden raakt met wat je schrijft en hoe je
het schrijft. Het heeft een ander ritme dan het
gehamer op de toetsen. Een ritme van stromen
waarmee je je schrijfkraan langzaam opendraait.
Terwijl je hand langs de regels schuift, wordt je
ademhaling rustiger en moeten je gedachten zich
wel gaan vertragen en laten ze zich makkelijker
in woorden vangen. Voor veel mensen nodigt de
computer te veel uit tot redigeren. En dat bewaar je
voor het allerlaatst.
Mag het echt niet met de computer? Mijn
handschrift is vreselijk om aan te zien. Ja, dit
allereerste schrijven moet met de hand. Tenzij je
een ernstige handicap hebt, kun je de computer
beter laten staan. Of als je anders helemaal niet
schrijft. Maar probeer het. De vertraging door
het met de hand schrijven zorgt ervoor dat je
gedachten ook vertragen. En dat je nauwkeuriger
gaat luisteren naar wat er allemaal in je leeft.
Het is zelfs goed voor mensen met een te hoge
bloeddruk.
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ELKE DAG EEN UUR

Doe dit, als het even kan, elke dag een uur.
Liefst voor je aan je dag begint. Bedenk daarbij
dat je met een uur per dag de eerste versie van
een roman kunt schrijven. Maar een half uur of
twintig minuten is ook goed. Leg je erbij neer
dat het langzaam gaat. Dat je mag genieten van
het schrijven zelf. Als een Bossche bol waar je
eindeloos over mag doen.

EEN MAAND LANG

Doe dit om te beginnen een maand lang. Wees
daarbij niet te streng voor jezelf. Straf jezelf niet
af als je dagen mist, maar beloon jezelf voor elke
dag dat het je lukt om je uur vol te maken. Lukt
dat niet, probeer het dan in elk geval twintig
minuten.
Lees pas na een maand je bladzijden terug.
Onderstreep de zinnen, woorden en passages
die je om wat voor reden dan ook aanstaan.
Zet ideeën in de kantlijn als ze in je opkomen.
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Vul de volgende zinnen aan en schrijf per zin
een halve bladzijde lang door:
• Altijd als mijn vader…
• Ik ga nooit naar…
• Toen ik eindelijk in bed lag en nog eens
terugdacht aan wat er was gebeurd…
• De regen hield niet op…
Bedenk zo nog een paar zinnen.

IDEEËN ALS PADDENSTOELEN

Je zult merken dat ideeën uit zichzelf gaan
groeien. Als je eenmaal de sporen hebt gezaaid,
en die geregeld aandacht geeft, ontwikkelen
ze zich vanzelf. Net als paddenstoelen groeien
ze uit tot een ondergronds netwerk van draden
en ineens zijn ze daar, boven de grond met een
rode hoed met stippen of een gele knol. Je krijgt
ideeën voor romans. En ongemerkt schrijf je
hier en daar een fragment dat zo in een van je

verhalen past. Het is een proces dat zichzelf op den
duur versnelt.

LOSSCHRIJVEN ALS LABORATORIUM
VOOR JE ROMAN

Tijdens je ‘losschrijfsessies’ kun je eigenlijk over
alles schrijven, dus ook aan je roman. Je kunt
verder gaan met een scène, als je er maar voor
zorgt dat je zorgeloos doorschrijft. Tijdens het
losschrijven gaat het er vooral om dat je alle
zijwegen inslaat die je misschien niet in gedachten
had voor je roman. Het losschrijven is je vrijplaats
om dit wel te doen. Om alle mogelijkheden
te verkennen. Om voorbij te gaan aan alle
vooropgezette ideeën. Misschien zit er namelijk
wel een geweldige oplossing bij, die je anders over
het hoofd had gezien.
Je kunt experimenteren met verschillende eindes
aan je verhaal. Of je hoofdpersonage andere
keuzes laten maken. Het is de enige manier om
erachter te komen wat je echt wilt met je verhaal.
Onthoud daarbij dat je op elke keuze terug kunt
komen.

EERSTE HULP BIJ HET SCHRIJVEN

Maar als het losschrijven áán een scène voor je
boek niet wil lukken, kun je ook óver dat fragment
in je roman gaan schrijven. Je treedt dan eigenlijk
met jezelf in gesprek over je roman, als een soort
redactievergadering in je eentje. Over de scène die
op dat moment maar niet wil lukken. Of over de
keuzes waar je voor staat in je verhaal. Wat jouw
hoofdpersonage eigenlijk wil in je verhaal. Of je
hoofdpersonage nu wel of niet dat huis binnengaat.
En wat hij daar precies aantreft. Ook daarvoor kun
je je ‘losschrijfsessies’ gebruiken.
Niets van wat je schrijft, is ooit voor niets geweest.
Immers, je weet pas wat je denkt, tot je ziet wat je
schrijft.

SCHRIJVEN IS HERSCHRIJVEN

Het is bekend dat gemiddeld tachtig procent van
wat een schrijver schrijft niet in zijn uiteindelijke
roman terechtkomt. Die tachtig procent schrijverij
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is het deel dat je voor jezelf schrijft, om te
ontdekken waar het in je boek precies om gaat.
Daarnaast gaat een deel van die tachtig procent
zitten in de vele herschrijvingen die je nodig hebt.
Elke herschrijving is het verder vormgeven van
je nieuwe materiaal. En het ontdekken hoe je het
op wilt schrijven. Want de uiteindelijke vorm van
een roman ontstaat in de meeste gevallen heel
geleidelijk, tijdens de vele herschrijvingen.
Zo is de eerste versie van De avonden van
Gerard Reve een totaal andere tekst dan die
je uiteindelijk in het gepubliceerde boek kunt
lezen. Zijn manuscripten staan vol doorhalingen,
aantekeningen en veranderingen. Schrijven is
vooral herschrijven. Dat is misschien slecht
nieuws voor degene die zijn boek snel af wil
hebben.
De positieve kant is echter dat het niet meteen
goed hoeft. Dat je lekker ontspannen mag
klodderen, erop vertrouwend dat je manuscript
met elke herschrijving aan duidelijkheid en kracht
wint.
Wil je meer ideeën om je schrijfstroom aan te
zetten? Lees dan Schrijven vanuit je hart van
Natalie Goldberg.

Nog meer inspiratie en schrijftips krijg je via de
audio-schrijftraining van Stap 1: beginnen met
schrijven. Deze vind je op de USB-stick. Het
mp3-bestand kun je beluisteren via je computer
en iedere mp3-speler. Tip: beluister de schrijftraining voordat je aan de schrijfopdrachten
begint.
De schrijfopdrachten van Stap 1 vind je in het
werkboek vanaf pagina 18.
Veel plezier met het schrijven van jouw boek!
Notities

