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Wandelen maakt je geest

Oude mensen fietsen over stoepen

actief

en graaien in elkaars rugtas.
Hoewel, die dat deden waren niet erg oud.

Die twee jongens heb ik eerder gezien –
ja, daar staat hun blauwe auto –
ze lopen tussen coffeeshop en kringloop.
Als vanzelf onthoud ik de gele plaat
van de vijfpersonen vijfdeurs:
hier voel ik gewoon geen zuivere koffie.

Zou de man met de lege plastic zak,
die misschien eendjes gevoerd heeft,
zou hij dat doen om zijn eigen geluk
of om dat van de eendjes?

Het is geen uitstelgedrag, het is een strijd
Er bestaat geen goede vertaling voor het fantastische Engelse woord procrastination. Ja,
uitstelgedrag. Ja. Maar in het Nederlands is dat dus een samenvoeging en geen enkelvoudig, in één
adem alleszeggend woord. Het vernederlandste procrastinatie is helaas (nog) niet opgenomen in
Van Dale. Degene die uitstelgedrag vertoont is iemand met uitstelgedrag of een uitsteller. Iedereen
snapt wat daarmee bedoelt wordt, maar toch vind ik procrastinator veel beter klinken. Nu voel ik
me serieus genomen. Het is haast een eretitel.

Het is nu eenmaal moeilijk om mijn 'aan'-knop te vinden. Zet mij maar eens aan. Aan de slag. Hup,
gewoon lezen – schrijven – en dat essay eruit pompen. Meters maken.
Nee, hoor.
Zelfs in een absoluut prikkelarme omgeving – zonder internet, met hoge ramen, mijn smartphone op
tientallen meters afstand – blijf ik wachten op het moment om te beginnen.
Wacht, ik zeg het misschien niet helemaal goed. Sinds het moment dat ik hier zit, heb ik wel wat
gedaan. Understatement. Mijn hoofd maakt overuren. Mijn gedachten lopen een marathon.
Ik heb boodschappenlijstjes gemaakt, bedacht hoe mijn volgende kunstwerken eruit zien en ik heb
mijn afstudeertoespraak gehouden. Ik heb mijn koffie gedronken (dat is iets waar je gewoon even
tijd voor moet nemen) en hier en daar zag ik een vogel vliegen die me meenam naar poëtische
verten. Ik kreeg het warm – zou dat straks minder worden? Zal ik mijn vest uittrekken of – en
draaide de verwarming uit.
Het blijkt hier toch niet helemaal prikkelarm te zijn. Ik zie een vrouw aan de overkant van de weg
op haar zolderkamertje bladeren in boeken. Ik hoor flarden van gesprekken, achter mij lopen
studenten door de gang. Ik bedenk wel honderd keer hoe ik het beste kan beginnen aan het essay.
Nee, ik was al begonnen. Gisteren. Waar was ik gebleven? Hoe kan ik vandaag opnieuw beginnen?
Wat zal ik straks eten? Wat is nu het hele idee van kunst? Trouwens, dankzij Asjer Lev begrijp ik
wel iets meer van wat kunstenaars kan bezielen.
Nu weet ik weer wat ik van plan was. Wat ik gisteren al van plan was. O, niet vergeten om vandaag
weer een heel stuk te wandelen. En vanavond die choco-kokosballetjes maken? Ehm. Nee, ik had al
besloten om dat niet te doen. Toch? Of wel?

Lekker bezig

Hoewel bovenstaande ontboezeming misschien anders doet vermoeden, heb ik wat betreft mijn
beeldend proces niet stilgezeten tussen de vorige Impressie en nu. Weet je nog dat ik was begonnen
met schilderen en dat het toen een tijdje stil lag? Na Impressie 04 schilderde ik weer. Van iedere
stap, dus van iedere keuze maakte ik een foto. Vijf stappen van het hardop-denken-proces zie je
hierboven. Eerder maakte ik een filmpje van net zo'n proces, benieuwd? Klik hier.
Terug naar het schilderij. Wat het is - ach. Een vorm die doet denken aan een kerk, nietwaar? Is het
af - ach. Eerst dacht ik van niet. Maar nu staat-ie al een tijd te pauzeren in mijn kamer en ik begin er
aan te wennen. Misschien is deze af. Het vraagt om meer. Ik denk aan allerlei kunstwerken en ik
voel dat het kwetsbaar wordt. Dit heeft tijd nodig. Tijd om te rijpen. Om te durven.

Procrastination = resistance
Weerstand. Het stemmetje vanbinnen, dat hard schreeuwt dat het géén zin heeft om te doen
wat er moet gebeuren. En daar vanbinnen groeit die to-dolijst uit tot een onmogelijke berg
werk. Mijn weerstand is erg creatief en komt steeds met nieuwe manieren om me af te houden
van het werk dat ik moet doen.
In de woorden van Steven Pressfield: "Weerstand kun je niet zien, horen, aanraken of ruiken.
Maar je kunt het voelen. (…) Het is een negatieve kracht. Het doel van weerstand is ons weg
te duwen, ons af te leiden en ons te beletten ons werk te doen."
Zijn boek Do The Work heb ik nooit gelezen, maar Steven Pressfield wordt geciteerd door
Matt D'Avella in onderstaande video. Het YouTubekanaal van Matt staat vol video's waarin
hij de ervaringen en lessen deelt die zijn minimalistische levensstijl hem bracht. Deze video
kwam voor mij op een goed moment. Natúúrlijk kende ik een aantal van zijn tips al, maar het
is verfrissend om er weer aan herinnerd te worden.
In deze Impressie deel ik graag vier manieren die Matt toepast om zijn weerstand het zwijgen
op te leggen.
1. 30 MINUTEN. De taak is bijna nooit zo moeilijk als we ons voorstellen. De eerste 30
minuten heb je écht nodig om in de flow te komen. Vanaf dat punt gaat het werk een stuk
gemakkelijker. Probeer er zelf alles aan te doen om die 30 minuten vol te houden: geen
afleiding van sociale media et cetera.
Schrijver Steven Kotler noemt in de video 5 manieren die deze flow kunnen stimuleren. Om
lekker aan het werk te gaan, heb je namelijk dopamine nodig. Dopamine komt vrij bij deze
vijf prikkels: het nemen van risico, nieuwigheid, complexiteit, onvoorspelbaarheid en
patroonherkenning. Steven Kotler noemt zelf voorbeelden die hij toepast om zijn werkflow te
stimuleren. Hij werkt bijvoorbeeld steeds in andere koffietentjes (nieuwigheid), en gaat bij
lange, saaie teksten bewust op zoek naar patronen.

2. ZET EEN TIMER. Creëer een gevoel van urgentie door je werktijd te beperken. Als je je
werkweek ziet als grote blokken met tijd, loop je het gevaar dat je blijft denken 'O, nog
genoeg tijd!' Matt noemt de Pomodoromethode, die bestaat uit 25 minuten werken en 5
minuten pauze. Zelf zet hij een timer van een uur en hij wordt meestal verrast als de timer
afgaat. Dan voelt het extra goed om even pauze te nemen!
3. MAAK EXTRA DEADLINES. Als je begint aan een groot project, lijkt het alsof je zeeën
van tijd hebt tot de grote, boze eindstreep in zicht komt. Om nu wél aan de slag te gaan, kan
het helpen om zelf aanvullende deadlines te maken. Terugwerkend van de echte deadline, kun
je het project opdelen in mijlpalen. Zorg steeds voor een buffer, want het zal altijd iets meer
tijd kosten dan je denkt ;)
4. BELOON JEZELF. Wat doe je graag? Wat voelt relaxed of zelfs therapeutisch? Zeker als
je tegenslag hebt of als je taak gewoonweg moeilijk is, zou je maar wát graag iets doen
waardoor je je beter voelt. Geef jezelf een duidelijke taak: eerst 3 uur doen wat je niet wilt
doen, daarna kun je zonder schuldgevoel deze leuke activiteit doen. Je hebt het verdiend!

Dat was Impressie weer! Ik hoop dat ik je op één of andere manier heb kunnen inspireren. Wil je de
vorige Impressies nog eens lezen? Klik dan hier.
Kreeg je deze mail doorgestuurd? Ik zou het superleuk vinden als je je abonneert, dat belandt-ie
voortaan - ongeveer 8 keer per jaar - rechtstreeks in je mailbox. Klik hier om je te abonneren op
Impressie. Welkom!
Tot de volgende keer! Lieke
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