"Hebt U dat ook?"
Het overkomt mij regelmatig dat ik een interessant onderwerp heb om over te schrijven, Soms heb ik zelfs de
tekst voor een verhaal of woorden voor een gedicht al gedeeltelijk in mijn hoofd. Dit overkomt me ook dikwijls als
ik geen schrijfgerij bij de hand heb. Bijvoorbeeld
tijdens een fietstocht of wandeling. Ja, ik weet dat U zult zeggen dat je altijd een pen en schrijfboekje bij moet
hebben, maar dat is nou net niks voor mij. Als ik ga wandelen of fietsen ligt mijn interesse bij die activiteit, dan wil
ik daarvan genieten en niet afgeleid worden door vooraf ingecalculeerde nevenactiviteiten.
Maar ja, je hebt het hoofd niet altijd onder controle en dat dwaalt wat ongehoorzaam naar andere interessante
dingen van het leven. Je bevindt je ook vaak in een paradijs van schoonheid en gebeuren. En die verduivelde
zintuigen laten zich niet zomaar betuttelen. Al snel sturen ze onbewust wat verleidelijke informatie naar de geest
en de molen begint te malen. Als liefhebber van het geschreven woord, dwaalt de aandacht naar het verhaal.
Waarnemingen en fantasieën worden wat ongeordend in het grijze opgeslagen.
Dan komt er thuis een moment om het te voorschijn te halen om het daadwerkelijk in een poëtische vorm aan het
papier toe te vertrouwen. De sfeer van het moment van waarnemen is niet voorhanden. Het verhaal is niet meer
wat het toen, weliswaar in opzet, was.
Je begint met schrijven en op een bepaald moment loopt het vast. De neiging is om wat teleurgesteld te stoppen en
het schrijfsel naar de eeuwige jachtvelden te sturen, oftewel in de papiermand te laten sterven.
Mijn nieuwe manier is om het gedrocht op te bergen in een speciaal daarvoor geopende nieuwe map: "Concept
verhalen en gedichten." Regelmatig loop ik de verschillende onderwerpen nog eens langs. Vaak ontbrandt toch
weer het heilige vuur om een schrijven in opzet af te maken.
Conclusie is: "Gooi niets van dit weg!"
Vandaag stond in de krant: "Schaam je niet voor tweedehands!"
Totaal niet van toepassing op dit verhaal, maar ik sla de kreet op in mijn map: "Concept verhalen en gedichten!" Je
weet nooit waar het toe leidt.
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