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Noordkop ■ Wie schrijft die blijft,
zo wil het spreekwoord. En bij de
de Schrijfclub van De Hoofdzaak
zou er best nog een woord aan vast
kunnen worden geplakt. ’Wie
schrijft die blijft overeind’. ,,Want
je gedachten en gevoelens op pa-
pier zetten helpt als je ergens mee
zit,’’ zegt Mariëlle.

De Hoofdzaak is een regionale
organisatie waar mensen met, zoals
ze het zelf omschrijven, ’psychi-
sche kwetsbaarheid’ terecht kun-
nen. Veel van de zogeheten herstel-
activiteiten worden geleid door
vrijwilligers die zelf ook weten hoe
het is als je niet helemaal lekker in
je vel zit. Zoals de 59-jarige Mariël-
le en de 39-jarige Joyce. 

Sinds twee jaar schuiven ze iede-
re woensdagmiddag met een stel
deelnemers om tafel in het onder-
komen aan het Bernhardplein in
Den Helder. Virtueel meedoen kan
ook, dat is iets waar de 53-jarige
Rolf voor kiest. En af en toe wordt
er ook vanuit Denemarken mee
gedaan, door een naar dat land
verhuisd clublid. 

,,We schreven allebei in de her-
stelwerkplaats van de GGZ. Toen
dat wegging, konden we gelukkig
terecht bij De Hoofdzaak,’’ zegt
Joyce. ,,We vonden het te belang-
rijk om te laten verdwijnen.’’ 

Want het schrijven helpt niet
alleen om zelf dingen op een rijtje
te kunnen zetten, het verbindt
ook. ,,Met de andere deelnemers, je
bent sociaal bezig. De club is een

veilige plek waar je dingen kunt
delen. We beginnen iedere week
ook altijd met een rondje om te
horen hoe het met iedereen gaat.
Wat wil je delen, wat wil je kwijt?
Het mag uitgebreid zijn of kort en
het kan van alles zijn. Dat je blij
bent met je nieuwe schoenen tot
iets verdrietigs,’’ vertelt Mariëlle.
,,We richten ons op het positieve,
maar alles is goed, niks is fout. Dat
geldt voor alles wat hier gebeurt.’’

Ook bij het delen van het ’huis-
werk’, het vaste onderdeel na het
startrondje. Of de d’s en t’s goed
staan, doet er niet toe, het gaat om
de inhoud. Er zijn speelse thema’s,
zoals ’fantasie’. Als jij de wereld
zou mogen scheppen, hoe zou die
er dan uitzien, luidde al eens de
vraag waarover de clubleden zich
thuis bogen. Andere thema’s zijn
zwaarder, zoals recent: ’Wat doe jij
met je gevoel van eenzaamheid?’ 

Eenzaamheid
De schrijfclub wil wel delen wat er
toen aan het papier is toever-
trouwd. ,,Kijken moet ik ernaar en
dat vind ik zo eng,’’ schreef een
van de leden. ,,Denken dat je het
gevoel van eenzaamheid niet aan
kan, jezelf er niet doorheen kan
helpen. Ik kan het niet is wat mijn
gevoel schreeuwt, ik kan de een-
zaamheid niet aan.’’

Een ander schreef: ,,Nu herinner
ik me dat ik in slechte periodes
heel veel moeite had met naar
buiten gaan... Niet alleen omdat de
wereld binnen veiliger was, maar
ook omdat ik me buiten in m’n
eentje veel eenzamer voelde. Juist
dan, als het uitvergroot werd.’’ 

Wie het huiswerk aan de andere

clubleden wil voorlezen, kan dat
doen. En dan kunnen er ervaringen
worden uitgewisseld. Dat die hef-
tig kunnen zijn, is bij een zwaar
thema te verwachten. Maar ook bij
een op het oog neutraal thema als
’voeding’ kan er wat worden opge-
rakeld, merkt Beppie (68) op. Bij-
voorbeeld als je als kind onder
dwang je bord moest leegeten.

Beppie en Lia (63) zijn de enige
deelnemers op de middag van het
krantenbezoek. De club kan wel
wat uitbreiding gebruiken, ook
met een begeleider overigens. De
begeleiders schrijven zelf ook mee,
gelijkwaardigheid staat bij de club
voorop, maar ze hebben er nog wat
huiswerk bij: het verzinnen van
thema’s en het opsnorren van in-
spiratiemateriaal voor het vaste
rondje ’schrijven zonder je pen van
het papier te halen’. 

Mariëlle pakt een pot met brief-

jes, door Joyce voorzien van Oud-
hollandse woorden. Als iedereen
zijn ’lootje’ heeft geopend, gaat de
timer op vijf minuten en mag er op
los gefantaseerd worden. Wat is
een schendekeuken of een pantof-
felregiment? Er wordt druk ge-
pend, na het voorlezen is er hilari-
teit. 

Want die schendekeuken is niet
een chef-kok die er niets van bakt
en het restaurant te schande
maakt, zoals gedacht, maar iemand
die ondanks goed eten en drinken
toch mager en bleek is en daarom
geen beste reclame is voor de keu-
ken. Het pantoffelregiment bestaat
niet uit militairen buiten oorlogs-
tijd met een administratieve func-
tie, maar het is een gezin waarin de
vrouw de baas is.

Een luchtig onderdeel tussen-
door, ook om de ’schrijfspieren’ los
te maken. Want straks wacht de
volgende huiswerkopdracht: kies
iets van vroeger en schrijf wat voor
verhaal daar voor jou aan vastzit.

CLUB Hulp bij herstel van psychische kwetsbaarheid

Schrijven voor
helderheid
,,Gebruik het verleden als springplank en niet als
hangmat.’’ Rolf, bijgenaamd ’de citatenman’, heeft
uit zijn vuistdikke boek weer een mooie opgediept,
prijzen de andere leden van de De Schrijfclub. Een
nadenkertje.

Petra Bies
p.bies@mediahuis.nl

Mariëlle, Lia en Joyce (van links naar rechts) vermaken zich over de betekenis van Oudhollandse woorden. Een speels rondje op de wekelijkse herstelactiviteit De Schrijfclub. FOTO GEORGE STOEKENBROEK

Een deel uit een brief.

•i
Elke woensdag
De Schrijfclub komt iedere
woensdag van één tot drie uur
bijeen in de voormalige
bibliotheek aan het
Bernhardplein, maar virtueel
meedoen kan dus ook.
Deelname is gratis. Wie meer
wil weten, kan mailen
(schrijfclub-kop@
rcodehoofdzaak.org) of bellen
(06-33580599). 

Een fragment.

❜❜De club is een veilige plek waar je
dingen kunt delen ❜❜Of de d’s en t’s goed staan, doet er

niet toe, het gaat om de inhoud

De ondervraagde jongvolwas-
senen hebben beduidend meer
last van angst, depressie en su-
icidale gedachten dan twee
jaar geleden. 

De jongvolwassenenmonitor
is een online onderzoek onder
bijna zesduizend jongvolwas-
senen dat tussen mei en augus-
tus is uitgevoerd. De deelne-
mers vulden vragen in over hun
lichamelijke en psychische ge-
zondheid, welzijn, gebruik van
middelen, seksualiteit, bewe-

gen, eenzaamheid, mantelzorg
en financiën. In 2017 en 2019
werd een soortgelijk onderzoek
uitgevoerd.

Er is ook gekeken naar de mo-
gelijke effecten van de corona-
crisis op de gezondheid van de
doelgroep. Van de jongvolwas-
senen die alcohol drinken,
drinkt 18% nu meer alcohol dan
voor de crisis; onder de groep
die weleens geblowd heeft is
41% meer gaan blowen. 

Voor de verslechtering van de
psychische gezondheid is het
waarschijnlijk dat de omstan-
digheden van de afgelopen an-
derhalf jaar een rol spelen; zo
ervaart 39% (veel) meer stress
dan voor de coronacrisis en 23%
geeft aan dat hun stress door
de crisis wordt veroorzaakt.

Veel eenzaamheid in regio
onder jongvolwassenen
Schagen ■ In de regio Noord-
Holland Noord loopt 45,1 % van
de jongvolwassenen risico op
psychische ongezondheid en
56,6 % is eenzaam. Dat blijkt uit
de jongvolwassenenmonitor
2021 van de GGD Hollands
Noorden.

In een Kamerbrief over ver-
vanging van dertien Frisc-boten
en aanpassingen aan de over-
ige vaartuigen, stelt minister
Kamp: ’Defensie is voornemens
in de komende tien tot vijftien
jaar het huidige materieel voor
amfibische landingen te ver-
vangen. Daarbij gaat het om
het lichte landingsvaartuig
Frisc; het middelzwaar lan-
dingsvaartuig en het zwaar lan-
dingsvaartuig’.

De aanschaf van dertien bo-
ten die de Frisc moet vervan-
gen, staat echter vooraan in de
rij. Het Korps Mariniers wil snel-
le onderscheppers (interceptor)
met bewapening die zo op een
kust kunnen landen. Diverse fa-
brikanten hebben geschikte
snelle boten in de aanbieding,
stelt een onafhankelijk defen-
sie-analist. 

,,Als ik het zo lees dan wil de-
fensie geen volledig nieuw
vaartuig laten ontwikkelen
maar een bestaand vaartuig
aanpassen aan haar eisen”, zegt
hij. De Scandinavische combat-
boat 90 of Storebro 90e kan
naar zijn mening dan een se-
rieuze optie voor Nederland
zijn.

Dichter bij huis zit Damen
Shipyards. In Den Helder be-
staat expertise met landings-

vaartuigen en afgelopen jaar
werd nog een nieuw type vaar-
tuig afgeleverd voor de hydro-
grafie in ondiep water. Damen
bouwt daarnaast aan een lijn
van uiterst snelle interceptors
zoals de 1102 die met 55 knopen
per uur over de golven scheert.

,,Voor zover ik weet is er door
defensie nog geen specifieke
uitvraag gedaan”, reageert
woordvoerder Robin Middel
van Damen op de vraag of de
scheepsbouwer in de markt is
voor de order. ,,Maar zodra die
komt gaan we het natuurlijk se-
rieus bekijken.” Middel wijst er
op dat eerst bekend moet wor-
den wat de eisen zijn die aan
boot en uitrusting gesteld gaan
worden: ,,We hebben diverse
snelle boten, maar het hangt
echt af van waar defensie naar
op zoek is.”

Duidelijk is dat de nieuwe on-
derscheppers een stuk zwaar-
der en beter bewapend worden
dan de huidige Frisc. Defensie
wil boten waar je zo van op het
land kan stappen. Bewindsman
Kamp: ’Door de relatief grote V-
vormige kiel is de huidige boot
minder geschikt voor het lan-
den op een strand. Hij is niet
ideaal voor het snel in- en uit-
stappen van de meegenomen
militairen terwijl de hoge boeg
ook eerder wordt waargeno-
men door een tegenstander.’

De dertien nieuwe vaartui-
gen moeten geschikt zijn voor
het opereren in zware omstan-
digheden zoals ruwe zee. Ze
zijn bestemd voor de wereld-
wijd inzetbare speciale eenhe-
den van het Korps Mariniers. 

Snelle onderschepper scheert
met 55 knopen over de golven
Noordkop ■ Defensie wil niet
alleen een deel van de snelle-
bootvloot vervangen, maar be-
schouwt dit plan als onderdeel
van vernieuwing van de lan-
dingsvaartuigen voor mari-
niers. Voor die operatie wordt
tien tot vijftien jaar uitgetrok-
ken.

De Scandinavische CB90 is een geducht vaartuig. ARCHIEFFOTO


