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Ruim twintig jaar leed Coby aan depressies. Het dagboek-
schrijven werd een middel om te verwerken en negatieve ge-
voelens een plek te geven. Bovendien leidde het tot antwoor-
den. Coby (41 jaar, getrouwd en moeder van twee kinderen 
van 15 en 17 jaar) zou niet meer zonder dagboekschrijven 
kunnen, want ze ervaart het als thuiskomen bij zichzelf in de 
hectiek van het leven. Ze is zelfs zo enthousiast over de ef-
fecten van het dagboekschrijven dat ze haar ervaringen wil 
delen met anderen. Daarom geeft ze workshops en cursus-
sen. Bovendien is ze schrijver van het werkboek Hartschrift, 
waarin ze verschillende creatieve schrijftechnieken aanreikt 
om woorden te vinden voor wat er nu echt diep in je hart 
leeft. Inmiddels heeft ze ook een tweede boek geschreven, 
Hartstocht, dat in het voorjaar van 2015 uitkomt. In dit nieuwe 
werkboek neemt ze je mee op pelgrimstocht, gewoon thuis 
aan de keukentafel, naar het Vaderhart van God.

Waarom raad jij dagboekschrijven aan?
“Schrijven over jezelf werkt als een spiegel. Want door te 
schrijven over wat je bezighoudt, overzie je alles nog eens 
goed. Je gaat inzien waar jij plezier of stress van krijgt. Het 
werkt ordenend, waardoor je meer rust in je leven kunt erva-

ren. Je gaat verwerken. Juist voor pijn en verdriet moet je tijd 
en ruimte nemen en het schrijven is daarbij tot steun. De een-
voudige schrijftechnieken die ik gebruik, helpen je om vanuit 
je hart te schrijven en je oordelende gedachten te omzeilen. 
Je ontdekt wat er diep in je leeft. Je schrijft niet alleen van je 
af, maar juist ook naar jezelf toe. Ik bedoel hiermee dat je je 
bewust wordt van de mooie dingen in je leven, simpel door 
ze te benoemen.”

kun je dit concreet maken?
“Zeker. Maar eerst moeten we daarvoor terug in de tijd. Op 
mijn vijftiende kreeg ik last van depressies, die zeker twintig 
jaar een grote impact op mij en mijn gezin hebben gehad. 
Als moeder van jonge kinderen had ik weinig energie voor 
ze. Ik kon meer niet dan wel. Met de kinderen op stap gaan 
of creatieve dingen ondernemen, vond ik altijd een klus. Ik 
lag ook veel op bed en dat is voor kinderen nooit leuk om te 
zien. De periode dat ik de praktische zorg uit handen moest 
geven (door opname) vond ik extra moeilijk. En terugkijken 
naar die periode vind ik nog moeilijk. Ik heb verdriet over wat 
er is gebeurd en het is niet terug te draaien. Ik voelde me 
als moeder mislukt. Ik voel me daar nog regelmatig schuldig 
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over, wat niet helpt natuurlijk. Ik wil dit graag nog een keer 
bespreekbaar maken met de kinderen. Maar het feit dat het 
nu goed gaat en dat ook hier in het gezin de hectiek van al-
ledag de overhand heeft, maakt dat hier weinig tijd voor is en 
dat ik het dan ook liever maar uit de weg ga. Terwijl juist die 
openheid zo belangrijk is. Acht jaar geleden kreeg ik te horen 
dat ik met de depressies zou moeten leren leven en dat ik 
was uitbehandeld. In die periode werd er ook een knobbeltje 
in mijn borst ontdekt en de prognose was in eerste instantie 
onzeker. Het besef dat naast mijn geest nu ook mijn lichaam 
mij in de steek liet, was intens. Dit had alles te maken met mijn 
geloofsbeleving. Of beter gezegd, het ontbreken ervan. Ik ben 
God kwijt geweest. Ik ging niet meer naar de kerk, ik kon het 
niet opbrengen en ging sporten op zondag. Mensen zeggen 
weleens dat het bij God niet uit de hand loopt. Ik ervoer dat 
toen wel zo. Mijn hele leven was uit de hand gelopen. Achteraf 
zie ik dat God de juiste mensen op mijn weg bracht, al vraag ik 
me weleens af waarom dat zo lang moest duren. Terugkijkend 
is deze periode een keerpunt in mijn leven geworden.” 

hoe kunnen zulke moeilijke omstandigheden 
je leven dan veranderen?
“Dit kwam eigenlijk door twee dingen. Ik kwam op een hobby-
markt met dagboekschrijven in aanraking en ik kwam bij een 
pastorale coach terecht. Meer en meer kwam ik erachter dat 
ik de Bijbel niet goed las, ik ging uit van moeten, van oordeel 
en veroordeling. Bij deze coach leerde ik een God kennen die 
een relatie met mij wilde, die het beste met me voorhad. Op 
een gegeven moment zei mijn coach: ‘Het feit dat jij hier op 
de bank zit, is voor God al prima.’ Dit was zo’n eyeopener. 
Tegelijkertijd begon ik met dagboekschrijven. Die eerste ja-
ren van schrijven lieten niet veel moois over mezelf zien. Ik 
heb wat afgehuild. Dat was nodig om het zichtbaar te maken 
voor mezelf en te verwerken. Na een aantal jaren van me af 
te hebben geschreven, ben ik gaan ontdekken dat dagboek-
schrijven veel meer inhoudt. Je kunt namelijk naar jezelf toe 
schrijven. Dit houdt in dat je al schrijvend je aandacht richt op 
wat goed gaat, op dat waar je blij van wordt en waar ik dank-
baar voor ben. Al schrijvend kreeg ik inzichten en antwoorden 
en ging ik Gods waarheden in mezelf verankeren. Hier ging 
een genezende werking van uit.”

Welke inzichten kreeg je nog meer ten aanzien 
van jezelf?
“Daarnaast kwam ik erachter dat ik door leegte in depressies 
verkeerde. Mensen vullen leegte op met een goede baan of 
een mooi huis, zaken die door de maatschappij geaccepteerd 

zijn, die goed worden gevonden. Terwijl ze wel een leegte op-
vullen. Ik voelde de leegte en werd daar depressief van. Door 
het dagboekschrijven kon ik hieraan ook woorden geven, 
waardoor ik mezelf leerde begrijpen. Mijn ogen werden hier-
door geopend en het landde in mijn hart. Ik vergeleek mezelf 
ook steeds met anderen. Eén ding weet ik nu: jezelf vergelij-
ken is dodelijk. God heeft voor iedereen iets anders in petto. 
Accepteer jezelf en je situatie zoals die is. Ga niet op je tenen 
lopen. Deel het met God. Is Zijn genade dan echt genoeg? 
Daar komt het dan wel op aan als het niet goed gaat in je 
leven. Als het goed gaat, dan zijn dit ver-van-je-bed-opmer-
kingen. Als het moeilijk is, komt het erop aan. Vertrouw ik Hem 
echt? Goddank heb ik me hier de laatste jaren steeds meer 
aan mogen overgeven.”

maar We vergelijken onszelf toch allemaal 
Weleens met een ander?
“Ja, maar door de depressies kon ik niet veel en dan verlies 
je het natuurlijk al gauw wanneer je gaat vergelijken. Ook bij 
het lezen van opvoedboeken of -bladen zakte de moed me al 
snel in de schoenen. Ik werd er moedeloos van, al die tips en 
adviezen voor een juiste opvoeding. Toch, de mening van an-
deren en van mezelf is nu niet meer zo belangrijk. God houdt 
van me. Dat is een basisprincipe voor me geworden. Ik doe 
dingen nu niet meer om de leegte waar ik het eerder over 
had, te vullen. De relatie met God bevredigt. Natuurlijk ben ik 
niet ongevoelig voor erkenning en complimenten. Als ik moe 
ben en kwetsbaar, schiet ik weer in de zelfverdienmodus en 
moet ik mezelf oproepen om vanuit de andere insteek dingen 
te doen. Maar ik vraag me elke keer weer af waarom ik de 
dingen doe die ik doe. Dat is een leerproces met vallen en 
opstaan. Voor mij is het zo belangrijk de dag met God te be-
ginnen. Het gaat daarbij niet om tijd, maar om de eerlijkheid 
van jouw houding ten opzichte van God. Ik betrek God bij mijn 
leven, drink bij wijze van spreken een kopje thee met Hem.”

Bron: Hartstocht, schrijvend op 
weg gaan, Coby Kremer,  
€ 15,95 Jongbloed 

Coby geeft ook cursussen en 
workshops. Zie haar website: 
www.dichterbijjehart.nl
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