
Opdrachten 

hoofdstuk 5

1  Verzamel zelf voor elk van de volgende genres minimaal twee kop-intro-lead-quote-kader-
combinaties en beoordeel ze kritisch:
▷ kort nieuwsbericht;
▷ lang nieuwsartikel;
▷ reportageartikel;
▷ interviewartikel;
▷ opiniërend artikel;
▷ recensie;
▷ achtergrondartikel;
▷ beschouwend artikel.

Wat vind je van de samenhang? Zijn de onderdelen goed op elkaar afgestemd? Voegt elk 
element iets toe? Wat kan zonder problemen weggelaten worden? 

2  Sommige mensen raken geblokkeerd als ze aan de eerste versie van een artikel moeten 
beginnen. Ze zijn bang voor het lege scherm; ze lijden aan schrijfkramp of een writer’s 

block. Niet alleen gelegenheidsschrijvers hebben er last van, ook professionele auteurs. En 
het kan je niet alleen gebeuren als je aan een artikel moet beginnen; je kunt ook middenin 
ineens vast komen te zitten. 
Hieronder enkele tips om schrijfkramp te voorkomen. Ze zijn grotendeels gebaseerd op 
Steehouder e.a. (1999) en Burger & De Jong (2009). Sommige tips zijn tegenstrijdig, kies 
wat bij je past.
■ Welke tips heb je wel eens uitgeprobeerd?
■ Heb je nog andere adviezen?

Remedies tegen schrijfkramp (writer’s block)

Hoe kun je schrijfkramp voorkomen?

Het meest probate middel is:
▷ een goede taakomschrijving maken (zie hoofdstuk 2);
▷ voldoende relevante informatie verzamelen (zie hoofdstuk 3);
▷ verzamelde informatie goed ordenen (zie hoofdstuk 4);
▷ vooraf een doordachte opzet maken (zie hoofdstuk 4).
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Hoe kun je omgaan met schrijfkramp als je onverhoopt geen begin kunt maken of  
middenin vast komt te zitten?

Realiseer je dat het erbij hoort, zelfs de meest ervaren schrijvers hebben er last van. Het gaat over. 
Haal diep adem, kijk naar buiten, zet een muziekje op en kijk nog eens naar je taakomschrijving: wat 
wil je ook alweer met dit artikel?

Begin niet met een intro of lead maar met delen die geen problemen opleveren. Bouw het geheel op 
vanuit beschikbare onderdelen, zoals bewerkte interviewfragmenten waar je in ieder geval iets mee wil 
doen of samenvattingen van schriftelijke bronnen.

Sommige mensen zijn betere praters dan schrijvers. Een verhaal vertellen gaat hen gemakkelijk af, maar 
het op papier krijgen vinden ze een crime. Ben je zo iemand, vertel dan eerst je verhaal aan anderen. 
Neem het desnoods op en werk het daarna uit.

Vlucht niet. Soms moet je jezelf dwingen iets zinnigs op papier te zetten. ‘Schrijven is blijven zitten tot 
het er staat’, aldus Kees van Kooten.

Zoek afleiding; ga de afwas doen, wandelen, sporten of fietsen. ‘Schrijven gaat het beste op de fiets’, 
aldus Louise Fresco (1997). ‘Of tijdens het lopen, of desnoods tijdens het wieden in de tuin. Want 
schrijven doe je met je hoofd, en daarbij helpt vaak een zeker lichamelijk ritme. Juist het min of meer 
gedachteloze bewegen stimuleert de geest in het verkennen van nieuwe paden.’

Stel niet meteen te hoge eisen aan jezelf, neem genoegen met voorlopige teksten; je kunt beter iets 
onvolmaakts hebben dan helemaal niets.

Ga schrijven op je meest productieve momenten. Voor sommigen is dat de ochtend, voor anderen de 
avond. Doe op die tijden geen klusjes die net zo goed op een ander moment kunnen.

Creëer optimale werkomstandigheden, zoals een opgeruimde kamer of een rustige omgeving.

Stel jezelf beloningen in het vooruitzicht: gebak bij de koffie, een avondje uit of een nieuwe cd.

RodedRaadopdRacHt
Schrijf een eerste versie van het artikel waarvoor je een taakomschrijving hebt gemaakt, infor-
matie hebt verzameld en geordend en een opzet hebt geformuleerd. Let daarbij op:
▷ de globale structuur (kop-romp-staart);
▷ alinea-indeling en groepering van alinea’s;
▷ verbanden tussen (groepen) alinea’s;
▷ de kop-(intro)-lead-(quote-kader)-combinatie;
▷ een aansprekend begin en een passende afsluiting.

Besteed nog niet te veel aandacht aan goedlopende zinnen, grammatica, spelling en interpunc-
tie. Zorg ervoor dat de eerste versie snel op papier komt. Tijdens de latere revisiefase kun je de 
structuur versterken, formuleringen verbeteren en de tekst taalkundig afwerken.
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