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OPINIE & DISCUSSIE

Op 16 november 2018 overleed Frans Meijers. Eerder dit jaar hielp hij zijn 
partner, Reinekke Lengelle, bij het redigeren van de Nederlandse versie van haar 
boek Happy: Poems and reflections for writing and healing the self. Het resultaat is 
Jezelf schrijven. Het boek eindigt met een ontroerend hoofdstuk met ervaringen, 
gedichten en reflecties uit de periode nadat bekend was geworden dat Frans 
ongeneeslijk ziek was.

Tom Luken 
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De lezers van LoopbaanVisie kennen Reinekke Lengelle 
van een aantal publicaties over ‘loopbaanschrijven’. 
Haar nieuwe boek Jezelf schrijven is breder van opzet 
en gaat over schrijven voor persoonlijke ontwikkeling. 
Door middel van voorbeelden, aanmoedigingen en 
stukken die het waarom verduidelijken, wordt de le-
zer uitgenodigd om zelf met deze vorm van schrijven 
aan de slag te gaan.

Het boek is een bijzondere, heel persoonlijke combi-
natie van gedichten, autobiografie, schrijfopdrachten 
en uitleg. Het maakt waar, dat het zoeken, vinden en 
vervangen van woorden veel kan opleveren: inzicht, 
‘uit de knoop raken’, ontwikkeling, voldoening en 
een gevoel van richting in de vorm van een ‘warm 
innerlijk kompas’.

Veel van de gedichten zijn prachtig. Er staan niet veel 
schrijfopdrachten in het boek, maar die beperking en 
de kwaliteit ervan maakt ze inspirerend. Zij hebben 
het in zich de lezer over een drempel te helpen. De 
behandelde theorie is helder, interessant en hoogst 
actueel.

Met name het laatste hoofdstuk waarin de auteur 
over haar leven met haar terminaal zieke partner 
Frans Meijers schrijft, is ontroerend. Het biedt een in-
dringende bevestiging dat schrijven kan helpen om 
ook met zeer pijnlijke levenservaringen om te gaan.
Jezelf schrijven sprak mij bijzonder aan en ik twijfel er 
niet aan dat het veel lezers hetzelfde zal vergaan. Van 
harte aanbevolen. ■

Tom Luken, onafhankelijk onderzoeker en adviseur
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