
1  Denken en voelen bij het schrijven

U bent er meestal niet bij als uw lezer uw tekst leest. Dat zorgt

ervoor dat u zich bij het schrijven van alles in het hoofd kunt

halen. U wordt bang voor de reacties of bang om uiteindelijk door

de mand te vallen. U wordt boos, gaat tegen de klus opzien en stelt

de confrontatie met uw ongeduldige opdrachtgever uit. In dit

hoofdstuk denken we na over de vraag welke belemmerende ge-

dachten ons brein binnensluipen tijdens het schrijven. Het gaat

hierbij om veel voorkomende psychologische processen die de last

van het schrijven verhogen en tot nodeloze energieverspilling leiden. 

1.1  Faalangst en denken

Zie je wel dat je het niet kunt!
Belachelijk wat je daar beweert.
Nu wordt pas echt duidelijk hoe dom je bent.
Als je fouten maakt, dan gebeuren er verschrikkelijk dingen.

Misschien herkent u bovenstaande zinnen, ze worden uitgespro-

ken door al die mensen die in uw verbeelding over uw schouder

meekijken tijdens het schrijven. Misschien klinkt er zelfs hoonge-

lach in door. ‘Ha, ha, moet je die zien, die denkt dat hij kan schrij-

ven.’ Wellicht is het de ingebeelde stem van uw baas of van uw

collega of van die anonieme lezer die ergens uw notitie of uw arti-

kel zitten te lezen. Het kunnen ook stemmen uit het verleden zijn,

bijvoorbeeld van de leraar die altijd kritiek op u had of van de

oudere broer die zoveel knapper was dan u. Waar die stemmen

ook op lijken, het staat vast dat u het bent die aan het fantaseren is.

Wat er ook gebeurd is in het verleden, u herkauwt de negatieve



ideeën. Het zijn deze vernietigende commentaren die u op uzelf

levert, waarmee u uzelf voortdurend onrustig en angstig maakt.

Veel spanning bij het schrijven bestaat uit faalangst die u op deze

manier zelf veroorzaakt door de negatieve gedachten over het

eigen kunnen en over de nare gevolgen die de eigen tekortko-

mingen gaan krijgen. Bij het schrijven kunnen de veronderstelde

negatieve gevolgen uiteenlopen variërend van ‘de lezer zal me uit-

lachen’ tot ‘nu val ik door de mand als een slechte professional’ 

of ‘als ze dit lezen, lopen mijn klanten weg’. Voor de herkenning is

het nuttig de belangrijkste typen van faalgedachten verder uit te

werken. 

Angst voor het oordeel van anderen 
Tijdens het schrijven denkt u vaak aan de mogelijke negatieve kri-

tiek van de lezer: een collega of vakgenoot die een fout ontdekt in

uw tekst en een negatief commentaar heeft op de inhoud van het

stuk. De lezer heeft, zo veronderstelt u, inhoudelijke kritiek op uw

stuk omdat hij vindt dat u slordig met uw gegevens of argumenten

omspringt. Of de lezer zal, zo verwacht u, negatief reageren op uw

karakter of uw opvattingen. Hij denkt bijvoorbeeld dat u een egoïst

bent die alleen aan zichzelf denkt en te weinig begrip heeft voor

anderen. De vermeende kritiek hoeft dus niet over uw capaciteiten

te gaan, maar kan ook uw gedrag, uw opvattingen en uw karakter

betreffen. Door te schrijven deelt u iets van uzelf, uw kennis en uw

opvattingen aan anderen mee en loopt u de kans kritiek te krijgen. 

Het ergste is dat u deze kritiek nooit te horen zult krijgen; u kunt

er dus ook niet op reageren. Dat is het verschil met een persoonlijk

contact: daarin kunt u rechtstreeks reageren. Mensen met faalangst

hebben daar bij het schrijven vaak meer last van dan bij het presen-

teren. Als ze in een persoonlijk contact hun informatie, gedachten

en ideeën presenteren, hebben ze contact met een overzichtelijke

groep. In zo’n contact kun je fouten corrigeren en misverstanden

over je drijfveren rechtzetten. 

Schrijven is anders. De anonieme lezer die u niet kent en die ver

van u afstaat, biedt heel veel mogelijkheden tot fantaseren en min-

der mogelijkheden tot correcties van de reacties.
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Dat anderen werkelijk negatief oordelen over wat u schrijft, is heel

goed mogelijk. Het is nog vervelender als blijkt dat ze gelijk hebben.

En het kan inderdaad zo zijn dat eventuele fouten vervelende ge-

volgen voor uzelf hebben en dat u er een slechte indruk mee maakt.

Toch leveren de gedachten over deze vervelende gebeurtenissen

niet zo’n heftige emotie als angst op. Om u angstig te voelen moe-

ten gevaarlijke en negatieve dingen aan de hand zijn. Bent u zich

ervan bewust dat u de gevaren zelf creëert met uw overdrijvingen? 

‘Anderen vinden mijn stuk slecht.’ Dat kan waar zijn en dat is dan

vervelend. Het wordt pas erg en gevaarlijk voor u als u gaat over-

drijven met toevoegingen als ‘en ik weet het zeker dat niemand het

goed vindt.’ Of : ‘en ik val dan door de mand omdat op pijnlijke

wijze duidelijk wordt dat ik niks kan en dus een nobody ben.’ Het

zijn de overdrijvingen en de overdreven waarde die u hecht aan het

oordeel van anderen die de faalangst om te schrijven veroorzaken.

Angst voor de negatieve gevolgen van fouten
Naast de negatieve oordelen van anderen over uw prestaties kunt

u uzelf ook angstig maken voor de mogelijke negatieve gevolgen

die de missers kunnen hebben en de rampen die eruit voortkomen.

‘Als ik een slechte notitie schrijf, krijg ik een slechte beoordeling en

dat kan uiteindelijk mijn baan kosten’ of ‘Als mijn artikel niet aan

bepaalde eisen voldoet, krijg ik een slechte naam in mijn beroeps-

groep, met alle gevolgen voor mijn toekomst.’ Maar ook zoals in

het geval van Trudy (zie blz. 59) ‘Als ik dit fout opschrijf dan lopen

de klanten weg’ of: ‘Door mijn brief gaat een miljoenenomzet ver-

loren.’ of ‘Een fout van mij kan ons bedrijf miljoenen kosten aan

claims.’ 

Natuurlijk kan een gedachte zoals ‘als ik fouten maak dan krijg ik

een slechte beoordeling door mijn baas’ op de lange termijn juist

blijken. De kans is klein maar het kan. Ook hier weer geldt: inder-

daad, als dat gebeurt, zou dat vervelend zijn. Maar je gaat te ver

als je deze vervelende mogelijkheid vervolgens omzet in angstaan-

jagende fantasieën en dreigingen voor de toekomst. Ook hier weer

spelen overdrijvingen een rol, maar nu over de gevolgen van uw

mogelijke tekortkomingen.
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Angst voor een persoonlijke afgang 
Misschien gaan de meest voorkomende angstaanjagende gedach-

ten wel over uw eigenwaarde. Dit zijn gedachten van het type ‘Als

ik dat niet goed doe dan blijkt weer hoe dom ik ben.’ Uw schrijf-

fouten, slechte formuleringen en slordige taalgebruik worden zo

het bewijs van uw domheid, ondeskundigheid, en ongeschiktheid. 

Een beproefd recept voor persoonlijke afgang is de irrationele

associatie van taalfouten met een lager sociaal milieu. ‘Omdat ik

“kennen en kunnen” niet goed uit elkaar kan houden, zullen de

mensen zien dat ik op dit niveau niet thuishoor.’ ‘Ik val vast door

de mand.’ Dit laatste is een variant op het thema ‘Als je voor een

dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje.’ 

‘Als ik fouten maak, stel ik niets voor, dan ben ik minder dan

anderen.’ Met deze gedachtegang hangt uw eigenwaarde voortdu-

rend aan een zijden draadje. U stelt de waarde van uzelf als per-

soon helemaal afhankelijk van uw prestaties met schrijven. Bij het

schrijven bent u volgens die denktrant steeds bezig om uw eigen-

waarde te bewijzen. Ieder moment kan de eigenwaarde weer aan

gruzelementen vallen. Schrijven is nu in uw beleving pas echt een

gevaarlijke bezigheid geworden. Het is logisch dat u op deze

manier steeds angstiger wordt.

Andere vormen van faalangst
Gedachten over de gevolgen van fouten en tekortkomingen kun-

nen veel vormen hebben. We zien bij de voorbeelden in het boek

dat mensen soms piekeren of ze wel de juiste toon treffen. Kwets 

ik mijn lezer misschien? (Zie Rasha, blz. 79.) Lopen de klanten niet

weg omdat ze zich beledigd voelen? (Zie Trudy, blz. 59.) Ook kan

het zijn dat iemand bang is dat hij door iets eenvoudigs op te

schrijven de zaak te zeer versimpelt. Daardoor raakt hij steeds

meer verstrikt in zijn schrijfsels, die steeds onbevredigender worden. 

Angst voor de angst
Een speciale vorm van angst is de angst voor de angst. Het schrij-

ven is door de ervaringen een zodanig spannende of angstige

bezigheid geworden, dat je als het ware bang bent om er weer aan

te beginnen. Het idee alleen al dat je achter je computer gaat zitten
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maakt je onrustig en onzeker voordat je eraan bent begonnen. 

Er komen gedachten op als: ‘ik moet er niet aan denken om nu weer

achter die computer te gaan zitten want dan begint die ellende

weer.’ Hieronder zullen we zien dat deze angst voor de angst de

bron kan worden van uitstelgedrag. Je creëert als het ware een 

berg die je voor je uitschuift. (Zie Saar, blz. 91.) 

1.2  Uitstellen en verslaving

Onzekerheid is een vorm van angst en angst leidt meestal tot

vluchtgedrag. Het uitstellen van de schrijfklus is zo’n voorbeeld

van vluchtgedrag. ‘Ik wil nu niet met mijn tekortkomingen worden

geconfronteerd.’ Wat doen mensen als ze angstig worden voor

gevaren die hen bedreigen? Juist, ze slaan op de vlucht en gaan de

gevaarlijke situaties zo veel mogelijk uit de weg. Veel manoeuvres

bij het schrijven zoals uitstellen kunt u het beste zien als vlucht-

reacties. Zolang u niet voor het lege computerscherm of het lege

vel papier zit, kunt u de angstaanjagende fantasieën, die we eerder

beschreven, uit de weg gaan. Naar de televisie kijken of gezellig

naar het café gaan, is prettiger dan dat nare gespannen gevoel. Als

vermijder moet u natuurlijk ook een goed verhaal voor uzelf heb-

ben. Die verhalen komen in de vorm van smoesjes en schijnrede-

neringen. 

Ik wacht tot ik inspiratie krijg.
Ik ben geen avondmens. Ik probeer het morgen.
Voor ik begin moet ik eerst dat en dat nog gelezen hebben, anders is het
incompleet.
Na zo’n dag werken verdien ik het niet om ook nog eens een stuk te gaan
schrijven. 

Misschien zijn er redeneringen bij die u herkent. Het vervelende

van het uitstellen is dat u er toch voortdurend mee bezig blijft.

Regelmatig wordt u eraan herinnerd. ‘O ja, ik moet ook nog …’

Soms kan het ertoe leiden dat u zich schuldig gaat voelen.

‘Slapjanus die ik ben, ik heb het deze week wéér niet gedaan.’
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Naarmate de deadline nadert, nemen de zorgen steeds meer toe.

Uitstellen maakt het probleem vaak alleen maar erger en kost

meestal meer energie dan gewoon gestaag werken aan de schrijf-

taak.

Naast het eindeloos uitstellen kan de vluchtreactie er ook uit be-

staan dat u anderen aan het werk zet. U belt bijvoorbeeld een collega

en probeert hem zover te krijgen dat hij het doet. ‘Jij zit er beter in

dan ik.’ Als u leidinggevende bent, kunt u misschien wel een

ondergeschikte aan het werk zetten. ‘Maak jij even een voorzetje?’

Nu is er niets tegen delegeren. Waar het hier om gaat, is dat dit

soort delegeren niet constructief is. Het is immers niet bedoeld om

het werk op de juiste plaats te krijgen, maar om uw eigen angsten

uit de weg te gaan. 

Verslaafde rokers, zeker degenen die ervan af willen komen, weten

hoe het werkt. Je neemt een trekje van de sigaret en je voelt de

ontspanning over je komen. Het duurt even. Na een tijd neemt de

spanning weer toe en de volgende sigaret is nodig om weer de 

ontspanning te laten volgen. Uit de leerpsychologie weten we dat

vooral kortetermijnbeloningen de gewoonte instandhouden. 

De roker weet ook dat roken schadelijk is, maar dat is een vage

onvoorspelbare straf op de lange termijn. De verslaafde roker weet

altijd wel een verhaal te verzinnen waarom dat misschien in zijn

geval niet zo kwalijk zal uitpakken: ‘Mijn grootvader is er tachtig

mee geworden.’ Het schadelijke gedrag wordt instandgehouden

doordat de kracht van de kortetermijnbeloningen veel sterker

wordt beleefd dan de ‘straf’ op de lange termijn. 

Bij uitstelgedrag zien we vergelijkbare mechanismen. Even is er

die heerlijke opluchting: ‘Ik hoef dat vervelende werk met die

spanning nu niet te doen.’ Vervolgens kunt u lekker ontspannen

zappen of door het kantoor kuieren. Na een tijdje begint het ver-

velende schuldgevoel wel te knagen. Dat is lastig maar u zult het

niet als ernstig ervaren. De gevolgen van het telkens uitstellen zijn

pas op de langere termijn een probleem: uw studie loopt uit, uw

baas gaat klagen over uw productiviteit en het voorgenomen pro-

ject, bijvoorbeeld het boek dat u wilt schrijven, komt nooit van 

de grond. 
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Zolang u niet bezig bent met schrijven doordat u het uitstelt of het

anderen in de schoenen schuift, zult u niet leren schrijven. Net als

bij het leren van tennissen en pianospelen zult u ook bij schrijven

veel moeten oefenen. Door dat niet te doen verbetert u zich niet en

houdt u uw onbekwaamheid in stand. 

1.3  Lage frustratietolerantie

Veel spanningen en weinig effectief gedrag tijdens het schrijven

kunt u zien als een vorm van lage frustratietolerantie (LFT).

Gedachten die hiermee samenhangen zijn: 

Dit is veel te moeilijk voor mij.
Het zou gemakkelijk moeten gaan.
Ik zou hier niet zoveel tijd aan moeten besteden.
Ík word hier altijd mee opgezadeld.
Dit soort problemen moet ik eigenlijk niet hebben.

In feite accepteert u het ongemak niet die de schrijfklus nu een-

maal met zich meebrengt. U bent als het ware aan het mopperen 

in uzelf over dit ongemak. Bij sommige mensen leidt dit soort ge-

dachten tot veel boosheid en ongedurigheid. Een duidelijk voor-

beeld hiervan zien we bij Dirk (zie blz. 83).

1.4  De klus te groot maken 

Soms hebt u een schrijfopdracht waar je als een berg tegen opziet.

Het gaat dan niet alleen om de moeilijkheidsgraad maar ook om de

omvang van de opdracht, zoals een lange notitie, een uitgebreid

artikel of misschien zelfs een boek. De Engelsen gebruiken de uit-

drukking making a mountain out of a molehill als iemand ergens

overdreven tegen opziet. U kunt de zaak omkeren: maak van die

berg verschillende molshopen die ieder voor zich te overzien zijn. 

Cees Nooteboom, de internationaal bekende Nederlandse auteur,

vertelde eens in een interview dat hij aan het eind van de dag
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tevreden was als hij drie pagina’s had geschreven. ‘Als u iedere

dag weer gaat zitten om een boek van vierhonderd pagina’s te

schrijven ziet u inderdaad een eindeloze hoop werk voor u; de

kunst is om dat werk in kleine stukjes te knippen en daarmee korte-

termijndoelen te stellen’, zo luidde zijn advies aan beginnende

schrijvers. De kleine doelen gaan hier over aantallen woorden of

bladzijden maar u kunt ook de zaak anders opknippen. Bijvoor-

beeld: vanmiddag werk ik een half uur aan het losjes opschrijven

wat er in mijn artikel moet komen. Morgen besteed ik een half uur

aan de samenvatting en de inhoudsopgave en overmorgen schrijf

ik zeshonderd woorden van de eerste paragraaf. U kunt aan de

volgorde van de hoofdstukken zien dat een nota of notitie hele-

maal niet geschreven hoeft te worden in de lezersvolgorde: begin-

nend bij hoofdstuk een en eindigend bij het slothoofdstuk. Mis-

schien is het wel veel gemakkelijker om bij de samenvatting te

beginnen en te eindigen bij de inleiding. 

1.5  Assertiviteitsproblemen

Assertiviteit betekent: opkomen voor jezelf, duidelijk zeggen wat

je vindt, vragen stellen als iets niet duidelijk is en ook je grenzen

stellen aan anderen. Gebrek aan assertiviteit kan u bij het schrijven

op allerlei manieren in de problemen brengen. Als u niet zegt dat u

te weinig tijd krijgt van uw opdrachtgever, kunt u in de problemen

komen wegens tijdgebrek. Als u niet durft door te vragen naar de

precieze bedoeling, blijft u tijdens het schrijfwerk in het duister

tasten over de vraag of u wel op de goede weg bent. Op bladzijde

60 kunt u lezen dat Trudy er niet op aan durft te dringen bij haar

baas om de brieven eerst nog eens goed door te lezen voor ze ver-

stuurd worden. Door dit niet te doen blijft ze in het onzekere over

de kwaliteit van haar brieven. 

Angst voor de afwijzing speelt een belangrijke rol bij gebrek aan

assertiviteit. ‘Als ik dat stuk niet schrijf, dan krijgen mijn collega’s

een hekel aan mij’ of ‘Als loyaal lid van de vereniging moet ik toch

een stukje in het clubblad schrijven (ook al heb ik er eigenlijk hele-

maal geen zin in!)’. 
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Maar ook gedachten over een negatief oordeel en de onzekerheid

die dit oproept, leiden er vaak toe dat vragen niet gesteld worden

en te grote opdrachten worden geaccepteerd. ‘Als ik nu weer een

vraag stel, zullen ze me dom vinden.’ ‘Als ik meer tijd vraag, zul-

len ze denken dat ik het werk niet aankan.’

De thema’s in dit hoofdstuk komen later in deel 2 terug bij de

besprekingen van de verschillende voorbeelden van schrijfangst en

de verhalen die daarbij horen. 

Denken en voelen bij het schrijven 27



2  Gedrag en aanpak bij het schrijven

Als u ondanks alle psychologische belemmeringen eenmaal aan de

schrijfklus begonnen bent, gaat het nog gemakkelijk mis. U ploe-

tert eenzaam en dapper, maar schiet niet op. U let teveel op de

spelling en doet te veel uw best op mooie woorden. Of u verzuimt

om met uw opdrachtgever de taak goed af te bakenen; u begint in

het wilde weg en overlegt niet met meelezers. Of u probeert in een

veel te drukke omgeving iets moeilijks op te schrijven. 

In dit hoofdstuk bespreken we het gedrag bij het schrijven en de

aanpak van de schrijfklus. Ook hier nemen we, net als in het vorige

hoofdstuk, de schrijflast als uitgangspunt om daarna enkele meer

‘gezonde’ stappen aan de orde te stellen. 

2.1  Te veel aandacht voor het product

In onze schrijftrainingen doen we vaak een spelletje. We vragen

aan de cursisten om na het lezen van een door ons stiekem slecht

opgestelde tekst, over deze tekst vragen te beantwoorden. Na

afloop bespreken we de vragen en de antwoorden. Vaak moeten

we veel tijd nemen in de cursus voor excuses die mensen noemen

voor het maken van hun ‘fouten’. ‘Ik werd afgeleid en heb me niet

goed geconcentreerd.’ ‘Ik dacht er niet aan dat ik vragen zou krij-

gen.’ ‘In een groep kan ik me nooit goed concentreren.’ 

Als eenmaal doordringt dat wij met opzet een slecht geschreven

tekst hebben gebruikt en dat de slechte tekst voor het grootste deel

debet is aan de ‘fouten’, gaat er meestal een zucht van verlichting

door de groep: gelukkig, het ligt niet aan mij! 


