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Inleiding
Het waarom van dit e-book
Op 24 maart 2021 bestond mijn blog tien jaar. Op 23 maart 2021, pas
nadat ik het uitgebreid op social media had gezet, felicitaties in ontvangst
had genomen en taart had gegeten ontdekte ik dat… ik het op de
verkeerde dag had gevierd. Ja, ik kwam hier dus veel te laat achter, maar
no way dat ik dat ging vertellen. Maar het is wel een leuk begin van een ebook, dus jullie horen het nu alsnog.
Beginnen met mijn blog is een van de beste beslissingen die ik ooit heb
genomen. Wat veel mensen niet weten, is dat Lauradenkt.nl niet mijn
eerste blog was. Ik zal de naam van mijn eerste blog niet noemen, omdat
hij beschamend is (denk maar aan je allereerste e-mailadres), maar het
ging als volgt: via een schrijfforum had ik Lieke (niet haar echte naam)
leren kennen. We spendeerden onze tijd graag op fora en msn. Nu kwam
Lieke met iets nieuws of eigenlijk haar zus: die was een weblog begonnen
op web-log.nl. We hadden geen idee wat het was, maar besloten er
allebei eentje aan te maken. Ik was twaalf en een van mijn eerste berichten
ging over Daniel Radcliffe en hoe knap hij was (ik zei toch al iets over
beschamend).
Niemand had ons uitgelegd dat je niet alles op het internet moest gooien,
dus wat doe je dan als puber: alles op het internet gooien. Vervelende
leraren, onzekerheden, zogenaamde filosofische wijsheden,

been there, done that. Ik hield het tot mijn zestiende vol, nog
verbazingwekkend lang, maar op een gegeven moment was de koek op
en had ik er geen zin meer in.
Fast forward naar 2011. Met mijn toenmalige vriend zat ik in een café in
Deventer en besprak mijn voormalig bloggen. Ik las zelf veel andere
blogs en hoewel het me wel leuk leek om het bloggen weer op te
pakken, zei ik: ‘Ik ga het toch niet doen, want ik wil niet meer zo
persoonlijk schrijven’ (toen was ik wel op de hoogte van de tip dat je niet
alles op het internet moet gooien).
Mijn ex-vriend kwam met een goede opmerking: ‘Maar je bepaalt toch
zelf hoe persoonlijk het is?’
Dat plantte een zaadje en een paar dagen daarna besloot ik het gewoon
te doen. Maar dan wel meteen goed: een eigen domein en de hele
rataplan. Ik kwam met een naam, 'Laura denkt': toen wist ik nog niet hoe
toepasselijk die zou zijn in verband met mijn toekomstige studie
Wijsbegeerte. 'Laura schrijft 'vond ik namelijk te saai en aangezien
denken ook mijn hobby en worsteling in het leven was, leek dat me een
geschikte naam. De titel van dit e-book verraadt hoe het allemaal is
afgelopen: ik ben niet meer met bloggen gestopt.
In die tien jaar heb ik zoveel geleerd, tachtigduizend mensen leren
kennen en allemaal gekke dingen meegemaakt. In dit e-book neem ik je
mee door deze gebeurtenissen aan de hand van de tien lessen die ik in
die tien jaar heb geleerd. Veel plezier met lezen!

LES 1

Schrijf
zoveel
mogelijk

Nee, deze tip is niet origineel, maar wel heel erg waar. Hij wordt genoemd
door alle schrijvers en nogal logisch, want: als je niet schrijft, word je er ook
nooit beter in. Dat is waarom ik besloot om vanaf het begin van
Lauradenkt.nl elke dag te bloggen. El-luk-ke dag ja. Dit heb ik uiteindelijk
anderhalf jaar volgehouden.
‘Waarom in godsnaam?’ en ‘Hoe dan?’ vraag je je nu af. Nou, ik had wel
door dat ik aardig kon schrijven, maar ook dat het beter kon. Door mezelf te
verplichten elke dag te bloggen zou ik hopelijk snel beter worden en kon ik
mezelf uitdagen: niet alleen in het schrijven, maar ook in het bedenken van
onderwerpen.
En dat loonde. Noem een onderwerp en ik heb erover geschreven (en
hopelijk ook nog op een leuke manier). De Nederlander op vakantie,
duizenddingendoekjes en msn bijvoorbeeld. Maar goed, dan moet je wel
eerst die onderwerpen bedenken en vervolgens weten wat erover te
schrijven. Klinkt lastig, maar geen zorgen, ik ga je helpen.

Hoe schrijf je zoveel mogelijk?
In de beginjaren van mijn blog reisde ik vaak met de trein. Ik studeerde
Literatuurwetenschap in Leiden, maar woonde nog bij mijn ouders in OudBeijerland (een dorp onder Rotterdam). Niet dat ik veel college had: er
waren semesters waarin ik maar twee dagen college volgde (ja, daar betaal
je dan zoveel collegegeld voor). Maar ik zat wel vaak in de trein, ook om met
mensen af te spreken en mijn toenmalige vriend te zien. Ik las vaak boeken
en papers voor mijn studie (de naam Literatuurwetenschap geeft

het al weg), maar ondanks al dat leeswerk had ik nog tijd over in de trein.
Op een gegeven moment kwam ik op een geniaal idee: ik kocht
notitieboekjes van Moleskine en gaf mezelf als opdracht om per treinreis
minimaal vijf blogonderwerpen te bedenken en daarin op te schrijven. Het
maakte niet uit wat voor onderwerp en of ik het echt zou gebruiken, het
was vooral een brainstorm. En zo zie je maar dat creativiteit ook goed kan
werken onder druk: het lukte me vrijwel altijd om iets te bedenken. Ik zal
een paar voorbeelden geven, over sommige onderwerpen heb ik ook
daadwerkelijk een blog geschreven:
Jonger geschat worden
Mijn liefde voor Groot-Brittannië
De complicaties van ijs eten
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Boeken die ik vroeger las
Leven in een dorp
Keizer Kuzco
Ik heb ze lang niet allemaal gebruikt, maar het was wel fijn om doorheen te
bladeren als de inspiratie op was.
Een andere optie is om andere mensen blogonderwerpen voor je te laten
bedenken. Dat heb ik zelf ook een keer gedaan en daar zijn onder andere
blogs over knoflook, wiskunde en hoe ik zou zijn als premier uitgekomen. Zo
kom je erachter dat je creatief kunt zijn met elk onderwerp: als het over
knoflook gaat, hoef je niet feitelijk te vertellen wat het is, maar je kunt ook
een grappig verhaal maken over de geur ervan of iets over vampieren
vertellen.

Naast in de trein heb ik de meeste blogonderwerpen bedacht tijdens het
afwassen. Omdat je fysiek bezig bent met iets saais krijgt je hoofd alle
ruimte en begint de inspiratie te stromen. Ik heb tegenwoordig een
vaatwasser, dus op die manier lukt het niet meer. Maar activiteiten als de
was opvouwen, wandelen en douchen werken ook goed.

Schrijven voor je werk
Toen ik mijn blog begon, had ik nog niet kunnen vermoeden (maar wel
gehoopt) dat schrijven mijn vak zou worden. Vroeger wilde ik altijd
schrijfster worden, maar ik heb wel gemerkt dat schrijven voor je werk heel
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anders is dan voor jezelf schrijven. Op mijn blog heb ik niet te maken met
een tone of voice, persona’s en allemaal stakeholders (want zo noem je dat
in de kantoorwereld) die er iets van vinden. Als ik tienduizend woorden wil
schrijven, dan kan ik dat gewoon doen, maar vierhonderd woorden is ook
goed. Ik kies zelf het onderwerp, de vorm en hoeveel humor ik erin gebruik.
Er zijn geen briefings, behalve een vaag onderwerp in mijn hoofd (‘Nu ga ik
een e-book schrijven over wat ik heb geleerd in tien jaar bloggen’). En ja, dat
werkt perfect. Ik weet dat er mensen zijn die blogs minutieus voorbereiden
in hun hoofd, maar bij mij komt het pas als ik mijn handen op het
toetsenbord leg en dan hoef ik er ook niet over na te denken. Mijn vingers
doen al het werk.
Al dat bloggen heeft ook invloed gehad op mijn werk. Door de ervaring
dankzij het bloggen lukt me beter om inspiratie te vinden op tijden dat het
moet, in een flow te komen, en te schrijven als ik geen zin heb. Bovendien

staat het ook nog eens goed op mijn cv (zie les 6: zet je blog op je cv). Die
1272 blogs hebben dus wel wat opgeleverd, ook al was dat niet per se het
doel ervan.
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Geen inspiratie? Schrijf eens
hierover:

Wat je vroeger wilde worden
Tradities die alleen jouw gezin vroeger had/jouw
gezin nu heeft
Een ode aan een vriend(in)
Je ergernissen
Weetjes over jezelf (lijstjes doen het sowieso altijd
goed)
Vertel over de plek waar je woont of hebt gewoond
Je eerste bijbaan
De uitspraak van iemand die je het meest bijgebleven
is
Het meest gênante dat je ooit hebt meegemaakt
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Doe gekke
dingen

Ik ben een behoorlijk introvert persoon en was vroeger ook verlegen. Nee,
dat is niet hetzelfde. Als introvert laad je op door alleen te zijn, maar dat
betekent niet dat je sociale situaties eng vindt (wat voor een verlegen
persoon wel geldt). Als ik me vertrouwd voel bij iemand, dan laat ik wel mijn
gekke kant zien en ik doe aan improvisatietheater, maar de meeste mensen
zien mij als rustig en stil. Helaas wordt dat vaak als negatief ervaren
(‘Waarom zeg je niets?’ ‘Wat ben je stil’), maar ik vind het zelf positieve
eigenschappen. Er moet toch ook iemand zijn die luistert of niet de hele tijd
de aandacht op zich gericht wil hebben in een wereld vol extraverten? Dat
soort mensen mogen we meer waarderen.
Als je introvert bent en wel eens dingen doet die andere mensen, zelfs
extraverten, eng vinden, dan ben je onpeilbaar. Of zoals een manager het
omschreef: ‘Laura kan soms verrassend uit de hoek komen.’ Mijn blog is
daar een uitstekend voorbeeld van. De reden dat ik meer dan andere
bloggers bijzondere dingen heb meegemaakt, is omdat ik ze niet schuw.
Natuurlijk kan ik schrijven over mijn leven, maar soms moet je dingen ook
opzoeken. Dus dat deed ik.
Goed, verlegen dus. Je weet wel, zo’n kind dat zich achter de rokken van
haar moeder verschuilt en amper antwoord op je vragen geeft met haar
zachte stemmetje. Rond mijn achttiende vond ik het nog steeds eng om met
mensen af te spreken die ik niet kende en dat begon vervelend te worden.
Gelukkig had ik een goed idee: ik ging mensen interviewen voor mijn blog.
Mensen die ik niet kende. Over hun beroep.

Interviews
De eerste die ik interviewde, was Wijnand. Wijnands werk als machinist
had mijn interesse. We spraken af bij de Starbucks op Leiden Centraal, een
plek die ik vooral kende uit mijn puberteit: samen met mijn vriendinnen ging
ik daarnaartoe om warme chocolademelk met slagroom (iedereen die mijn
blog kent, weet dat ik dat wcms noem) en een smaakje te nemen. Natuurlijk
maakten we daar foto’s van, want Starbucks drinken was toen Heel Cool en
Uniek. Nu zit de soort-van-koffiezaak overal, maar toen was het een
unicum. Maar het is wel een goede plek om af te spreken met iemand die je
niet kent, want er zijn veel andere mensen (tip van tante Laura: spreek altijd
in het openbaar af als je iemand niet kent).
Ik was enorm zenuwachtig. Waarom? Voor het onverwachte, het sociale.
Inmiddels weet ik hoe zo’n begroeting gaat, hoe je over koetjes en kalfjes
praat ook al houd ik daar niet van, en ook hoe je weer afscheid neemt. Maar
toen wist ik dat nog niet. Ik leerde destijds iets wat mij altijd helpt als ik
zenuwachtig ben (tegenwoordig ben ik dat niet zo vaak meer, gelukkig): na
vijf minuten zijn de zenuwen voorbij en is de situatie niet eng meer. Het
interview was interessant en daarna kwam de opluchting: dat viel dus reuze
mee.
Hoe vaker ik mensen interviewde, hoe makkelijker het werd. Oké, ik had nog
wel een ongemakkelijk moment met René Gude. Voor mijn rubriek ‘Van
denker tot denker’ zou ik hem interviewen bij hem thuis. Hij woonde op een
woonboot in Amsterdam-Noord. Door het pontje ernaartoe kreeg ik een
heerlijk vakantiegevoel. Ik spotte de woonboot vrijwel direct en drukte op de
bel. Een minuut verstreek.

Ik drukte nogmaals op de bel. Minuten gingen voorbij, toen ik het hoorde:
René, die hard (maar niet hard genoeg) riep dat ik gewoon de deur open
kon doen. Ik had niet beseft dat dat moeilijk voor hem is (hij had maar één
been) en schaamde me een beetje. Maar alles kwam goed: gezeten op het
voordek deed ik een van de leukste interviews ooit. Zelf studeerde ik toen
nog geen filosofie, maar mijn broer wel en later vroeg René nog eens hoe
het met mijn broer ging. Helaas is René overleden, maar mijn ontmoeting
met hem zal ik nooit meer vergeten.

Gekke dingen
Door het interviewen kreeg ik de moed om andere dingen te doen. Het
begon organisch, maar langzamerhand werd het zeg maar echt mijn ding
(bedankt, Paulien Cornelisse) om gekke dingen te doen met bloggers die ik
voor het eerst ontmoette. Op de een of andere manier vond het vaak plaats
op het station. Ik heb warme chocolademelk uitgedeeld, terwijl het
sneeuwde op station Delft, gezwaaid naar mensen die ik niet kende die in
de trein zaten en brieven gestuurd naar allerlei random bedrijven en mijn
eigen lezers. Vaak vond ik het van tevoren eng, want wat zouden mensen
wel niet denken, maar bleek het heel leuk te zijn. Ik maakte er mensen mee
aan het lachen en ik had weer iets om over te bloggen.
Tegenwoordig hebben veel mensen bucket lists op hun blog of een 22
before 22 (ben benieuwd hoe dat in 2100 gaat zijn), misschien jij ook wel.
Probeer daar ook dingen op te zetten die je eng vindt. Je groeit namelijk
door dingen te doen die je spannend vindt. Natuurlijk is een weekendje naar

Rome ook leuk, maar dat doet niet per se iets voor je zelfvertrouwen (of wel,
met al die flirtende Italianen). Ik heb ook een tijdje een rubriek gehad waarin
ik mensen uitdaagde, heel origineel genoemd: daag jezelf uit. Misschien
vind je daar nog wat inspiratie.

Maar Laura, hoe doe ik gek? Ik geef een paar
dingen die je kunt uitproberen:

Geef iedereen die je tegenkomt vandaag een
compliment
Doe mee aan een workshop improvisatietheater (ik
organiseer ze ook)
Kies elke week een uitdaging uit mijn rubriek ‘Daag
jezelf uit’
Schreeuw heel hard tantraseks op het
Schouwburgplein in Rotterdam (of zou je daar
tegenwoordig problemen mee krijgen?)
Kijk op deze website voor nog meer ideeën
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Bloggen is
niet alleen
maar leuk

Ik heb nu natuurlijk vooral de leuke dingen benoemd, maar helaas is
bloggen niet altijd leuk. Meestal wel, overigens. Maar ik ben nu eenmaal een
pessimist (of een realist, ligt eraan hoe je het bekijkt), dus ik moet ook de
negatieve kanten benoemen. Een probleem waar je vaak tegenaan loopt, is
dat je geen inspiratie hebt. Ja, je hebt wel dat boekje met al die
onderwerpen (zie les 1: schrijf zoveel mogelijk), maar niet één ervan is leuk.
En eigenlijk heb je ook helemaal geen zin om te schrijven. Je probeert een
paar zinnen, maar het is niets. Je hebt veel meer zin om te Netflixen.
Uiteindelijk is het je dan toch gelukt om iets in elkaar te flansen. Een paar
dagen later kijk je weer op je blog en: niemand heeft gereageerd. Je leest de
blog na om te kijken waar het aan lag en ziet dan ook nog eens oneindig
veel typefouten. Waarom zag je die niet toen je hem schreef? Uit frustratie
ga je maar andere blogs lezen, waar je ziet dat een blogger jouw blogidee
heeft gejat, natuurlijk zonder bronvermelding. Oh wacht, ondertussen heb je
toch een reactie gekregen: hmm, iemand die alleen maar reageert om zijn of
haar eigen blog te promoten. Ah, je krijgt een mail binnen. Het is je stalker.
Alweer. Oh en de moeder van die klasgenoot van de basisschool heeft je
blog ook gelezen en heeft er een mening over. Fijn.
Bloggen is iets dat je vooral moet doen voor je plezier. Beleef je er geen
plezier meer aan? Zie je er steeds meer tegenop om iets te moeten
produceren? Zijn er meer haatreacties dan leuke reacties? Stop er dan
gewoon mee en zoek een andere hobby waar je wel energie van krijgt.
Houd het gewoon bij het lezen van blogs, dat is ook leuk.

Een aantal statistieken van mijn blog in die
10 jaar:
1272 blogs geschreven
247 concepten (ja, nog steeds zoveel)
35.214 reacties (wel inclusief mijn reacties op de
reacties)
1354 social media-volgers in totaal bij mijn
bloggerelateerde social media (nee, niets in
vergelijking met welke influencer dan ook en er zullen
vast veel dubbele volgers tussen zitten)
Meest voorkomende onderwerpen: wcms (de echte
fan weet waar deze afkorting voor staat),
chocoladekruidnoten en katten
Blog met de meeste reacties (namelijk 98, inclusief die
van mezelf)): Laura’s brieven: oproep waarin ik
brieven wilde schrijven naar lezers
35 bloggers ongeveer ontmoet (maar het kunnen er
net zo goed 135 zijn geweest, want ik kon de tel niet
meer bijhouden op een gegeven moment)
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Laat je niet
gek maken

Mijn blog begon niet met nul lezers, geen reacties en vraagtekens als ik het
over 'Laura denkt' had. Nee, ik schreef namelijk al vrij snel een blog over
Nico Dijkshoorn. Dat zit zo: ik liep met mijn toenmalige vriend in Rotterdam
langs een boekenwinkel (v/h Van Gennep, voor de geïnteresseerden) en
daar moest ik natuurlijk heen (zie ook les 7: lezen, lezen, lezen). Ik had nog
geen boek aangeraakt of ik hoorde al het karakteristieke stemgeluid van
Nico Dijkshoorn van boven komen. Nieuwsgierig als we waren, klommen
we de trap op om te luisteren. En vooruit, we kochten ook maar een boek en
lieten dat signeren. Weer buiten staande verbaasde ik me over de baard
van Nico Dijkshoorn. Dat bleef ergens hangen in een hoekje van mijn
hersenen en daar kwam deze blog uit.
Ik had in die tijd ook net Twitter. Eigenlijk was ik heel erg tegen Twitter,
want ik zag het als een platform waarop mensen alleen maar suffe dingen
deelden zoals wat ze die dag hadden gegeten. Maar goed, ik was ook heel
erg

tegen

Hyves

(uiteindelijk

aangemaakt),

Facebook

(uiteindelijk

aangemaakt), Instagram (uiteindelijk aangemaakt), Snapchat (uiteindelijk
aangemaakt en weer verwijderd) en Tinder (uiteindelijk aangemaakt, liefde
van mijn leven gevonden, verwijderd). Laat ik het zo zeggen, mocht het nog
niet duidelijk zijn: ik heb principes, maar ik ben niet heel principieel.
Goed, Twitter dus. De enige reden waarom ik het aanmaakte, is omdat mijn
toenmalige vriend zei dat dat goed was voor mijn blog. Waarschijnlijk is hij
helderziend, want het klopte: blijkbaar had ik toen al marketing skills in me,
want ik besloot mijn blog te delen en Nico Dijkshoorn in de tweet te taggen.
Hoewel ik nu niet enorm onder de indruk ben van de kwaliteit van de blog
(omdat ik nu natuurlijk beter ben, zie tip 1: schrijf zoveel mogelijk), vond

Nico het wel geinig. Hij retweette het en voilà, ik kreeg 2500 bezoekers op
mijn blog in één dag.
Dat is voor de volleerde influencer natuurlijk niets, maar ik geloof niet dat ik
ooit nog zoveel bezoekers heb gehad. Sommige bleven jaren hangen,
andere verdwenen weer snel, maar: ze hadden mijn blog gezien. En ik had
lezers. Ik schreef niet in het luchtledige, maar ik had een publiek.

Obsessie
Hoe meer ik blogde en reageerde op andere bloggers, hoe groter het
publiek werd. En daarmee kwamen mijn eisen. Had ik minder dan tien
reacties op mijn blog? Dan was ik teleurgesteld. Ook al blogde ik elke dag,
dus is die eis nogal hoog en is er sowieso niets mis met minder dan tien
reacties: de norm was meer dan tien. Ook bekeek ik elke dag hoeveel
bezoekers ik kreeg en wat mijn aantal volgers op Bloglovin’ was. Je zou het
een obsessie kunnen noemen.
Het werd denk ik pas minder toen ik niet meer dagelijks blogde. Met een
stage, studie, scriptie, vrienden, familie, lover en hobby’s was het gek
genoeg niet meer mogelijk om dagelijks te bloggen (jij vraagt je nu af: hoe is
het überhaupt mogelijk, ook daarvoor???). Ik moest genoegen nemen met
om de dag. Later is dat nog meer afgenomen, nu zit ik ongeveer op om de
week een blog.
En dat minder bloggen deed wat met mijn gemoedsrust: oké, ik schreef wel

minder, maar het zorgde ook voor minder druk en minder eisen.
Tegenwoordig heb ik geen idee hoeveel mensen mijn blog bezoeken en
haal ik de tien reacties vaker niet dan wel. En dat is oké.
Dus wat kan jij hiervan leren? Laat de cijfers los. Bloggen doe je voor je
plezier, of dat nu alleen voor je ouders en je beste vriend is of voor
miljoenen mensen. Die fixatie gaat je niet verder helpen, het verkrampt je
alleen maar. Waar je je dan wel op kunt focussen, vraag je? Daar heb ik
straks een lijstje voor.

#spon #nospon
Inmiddels is #spon (staat voor: sponsoring) een bekend begrip, dankzij
Instagram. Om aan te geven dat hun post gesponsord is, zetten influencers
dat in de hashtags (of nou ja, dat is het idee, want veel influencers doen dat
niet). Maar in de begintijden mocht je nog doen wat je wilde en kon je er
sneaky een advertentielinkje tussen plaatsen als je wilde. Nu zijn jullie
natuurlijk op zoek naar mijn ervaringen, want ook ik ben en word nog
steeds wel eens benaderd voor dit soort ongein.
Een van de eerste aanbiedingen was meteen een goede voor zo’n kleine
blog als die van mij. Een niet nader te noemen modewebshop waarvan de
naam begint met een Z bood mij honderd euro in ruil voor slechts drie
linkjes naar hun kleding. Ik mocht zelf bepalen wat de inhoud van de blog
werd. Nu moet je weten: honderd euro was enorm veel geld voor mij in die
tijd als arme student. Eerlijk gezegd zat ik best wel krap en kon ik het heel

goed gebruiken. En drie linkjes, dat is niets.
Maar ik schreef nooit over kleding, behalve als ik er iets grappigs van kon
maken. En ik was alles behalve een fashionblogger, dus hoe geloofwaardig
zou het zijn als ik opeens een serieuze blog schreef over kleding? Met drie
linkjes naar modewebshop Z? Hoewel het geld lonkte, besloot ik het aanbod
toch af te wijzen. Ik was mijn blog niet begonnen om geld te verdienen (in
tegenstelling tot vele andere bloggers). Ik zou mijn blog verloochenen als ik
zoiets zou doen. Dus werd het een nee.
In de loop van de jaren zijn er veel nee’s (of gewoon geen antwoorden) van
mij gekomen. Een dekbed van een duur beddenmerk, wereldkaarten of een
fotoboek. Op andere blogs zag ik ze wel voorbij komen, zoals die over
autobanden, ook al hadden sommige bloggers niet eens een rijbewijs. Alles
voor het geld.
Wel heb ik een keer een boek in ontvangst genomen in ruil voor een
interview. En zelf heb ik ook boeken weggegeven als winactie. Dat past bij
mij: ik ben nota bene opgeleid als literatuurwetenschapper. Maar echte
#spon zul je mij niet zo snel zien plaatsen.

Doe het niet voor de fame (het is minder leuk dan je
denkt)
Hoeveel mensen zouden er wel niet zijn die een blog (of tegenwoordig een
vlog) zijn begonnen om famous te zijn? Om influencer te worden en

daarmee gratis producten, alle aandacht en veel geld binnen te harken? Ik
denk dat ze niet te tellen zijn. En dat er ook maar weinig van die blogs nog
bestaan.
Want, dat is hoe het zit: je moet dingen niet voor de fame doen. Natuurlijk
zijn er mensen die dingen (realityshows) voor de fame doen en daardoor
beroemd worden (iedereen in Temptation Island), maar is dat nou echt zo
geweldig? En hoe lang kun je dat uitrekken? (Heel lang, blijkbaar, kijk maar
naar de Kardashians)
En wat is er eigenlijk leuk aan beroemd zijn? Ik heb al tachtigduizend keer
op mijn blog gegrapt dat ik famous ben, maar heel eerlijk: van mij hoeft het
niet. Ja, het is natuurlijk leuk als je miljoenen boeken verkoopt en fans hebt,
maar er komt ook een hoop narigheid bij kijken. Ik moet er niet aan denken
om niet in mijn kloffie naar de supermarkt te kunnen, omdat mensen me
herkennen bij het melkschap. En wat dacht je van stalkers? Zelfs ik heb ze
gehad, meerdere zelfs. Denk aan een Tinder-match die je nog nooit hebt
ontmoet en met wie je maar een kort gesprek op Tinder hebt gehad, maar
die wel een grote bos bloemen naar je werk stuurt… Tip van mij: dat is niet
romantisch, dat is creepy.

Herkend worden
Ik kan me de eerste keer dat ik herkend werd nog heel goed herinneren. Ik
moet er wel bij zeggen dat het door twee medebloggers was, maar toch.
Van tevoren had ik wel eens gefantaseerd hoe dat zou gaan: het zou

geweldig zijn en totaal niet ongemakkelijk. Maar dat is het dus wel. Het is
me gelukkig maar een paar keer overkomen, maar stel je voor dat je steeds
over straat loopt met het idee dat mensen je kunnen herkennen. Dat ze
foto’s maken van je brakke hoofd. Van de drie chocoladerepen die je hebt
gekocht. Van de persoon met wie je zoent op een dronken avond.
Dus nee, laat mij maar gewoon anoniem in de Albert Heijn lopen met mijn
lelijkste kleding aan (ik weet overigens nog niet hoe ik dit ga combineren
met mijn droom om een best selling auteur te worden).

Waar kun je je wel op focussen?

Of jij het leuk vond om te schrijven
Of de blogs die je schrijft afwisselend genoeg zijn
(maar als jij alleen maar gedichten over Harry Styles
wil schrijven, ga je gang)
Spelfouten!!!!!!!!!!
Het uitproberen van verschillende schrijfstijlen
Foto’s maken voor bij je blogs (let op: je kunt ook
foto’s van anderen gebruiken, maar check dan altijd
of je daarvoor de rechten hebt)
Het leren van coderen, zodat je dingen aan kunt
passen in de lay-out
De interactie met lezers die wel leuk reageren
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Laat blogs
altijd door
anderen lezen
als je over ze
schrijft

Ondanks de naam ‘Laura denkt ‘gaat mijn blog niet alleen over mij. Oké, wel
voor 80%, maar soms schrijf ik ook over anderen. Denk aan mijn ouders,
vriendjes, vrienden, willekeurige voorbijgangers. Je kunt immers niet tien
jaar vullen met alleen maar blogs over jezelf, zou je denken.
Maar er geldt een regel als mensen niet anoniem zijn in je blogs: laat het
door ze lezen. Ook al zeggen ze dat dat niet hoeft. Het staat namelijk wel op
Het Internet, je weet wel, die plek waar niets ooit echt verdwijnt. Als ze jou
kunnen vinden, dan kunnen ze je lover ook vinden. Of je kind, over wie je
hebt geblogd dat het zoveel poepluiers vol scheet. Dat is niet heel eerlijk.

Overdrijven
Als je zo famous bent als ik (zie les 4: laat je niet gek maken) wordt er ook
wel eens over jou geschreven. Zo ben ik een keer in een column van Marjan
van den Berg gekomen in de Margriet. Ik las de Margriet al vanaf toen ik
eigenlijk te jong was om over de overgang te lezen (dat ben ik eigenlijk nog
steeds). Elke zaterdag ging ik ervoor zitten, net als de Libelle, ook al was het
mijn moeder die er een abonnement op had. De columns van Marjan waren
mijn favoriet en zo kwam ik erop om haar te interviewen voor mijn
interviewreeks ‘Wie schrijft die blijft’. Dat was spannend, maar leuk en ik
kreeg zelfs nog een aantal gesigneerde boeken mee. Ze zou een column
over me schrijven, zei ze, en ik was natuurlijk enorm benieuwd.
Ik las de column waarin ze me omschreef als doodverlegen. Hmm.

Verlegen? Ik vond mezelf inmiddels helemaal niet verlegen, introvert ja,
maar verlegen was ik vooral als kind geweest.
Het deed me denken aan een stuk dat mijn vader had geschreven voor het
blaadje van mijn muziekschool, zo rond mijn tiende. Het ging over een
pianovoorstelling van mij en hij schreef iets over een vrijdag de dertiende
waarop alles mis ging. Alleen: er ging helemaal niets mis. Werkelijk alles
was verzonnen. Ik begreep er niets van. Maar inmiddels snap ik het
helemaal: misschien was er wel iets van waarheid in te vinden (maar dat
kan ik me niet meer herinneren), maar hij dikte het vooral lekker aan. En dat
is precies wat ik ook doe in mijn blog. ik zeg niet dat er veel wespen waren,
nee, het waren er tachtigduizend. Ik schrijf niet dat ik een tikje eigenwijs
ben, maar dat ik de meest eigenwijze persoon op de wereld ben. Het is zelfs
zo erg dat toen ik schreef dat ik heel klein was, een blogger me voor het
eerst ontmoette en zei: ‘Je bent ECHT klein!’ En ik dacht: ja duh. Maar ja, als
je veel overdrijft, wat is dan wel en niet waar?
Het kan dus moeilijk zijn als er over je geschreven wordt, want je bent het
niet altijd eens met wat er over je gezegd wordt of je wil niet dat bepaalde
dingen bekend worden. En daarom moeten mensen blogs die over hen
gaan altijd lezen en goedkeuren, ook al zeggen ze dat het hen niets
uitmaakt.

College over Laura denkt
In 2015 is mij het gekste ooit overkomen met mijn blog. Ik denk niet dat veel

bloggers hetzelfde kunnen vertellen. Eerst even een backstory: in 2010 ging
ik twee weken op taalcursus naar Bournemouth. Ik wilde graag mijn Engels
verbeteren en had het vermoeden dat Engeland mijn favoriete land zou zijn
(spoiler: ik had gelijk). De helft kreeg ik als eindexamencadeau van mijn
ouders, de andere helft spaarde ik zelf bij elkaar (zo’n taalcursus is niet
goedkoop). Het zou mijn leukste vakantie ever worden. Twee weken Engels
leren, maar ook bij een gastgezin komen met superleuke Britse mensen
(waar ik leerde dat ‘tea’ ook avondeten betekent) en roommates had. Eén
ervan was een meisje uit Hong Kong dat vroeg of ik al s had gehad of nog v
was (ze durfde de woorden sex en virgin niet te zeggen) en langdurig
wimpers bekeek van witte mensen, omdat ze nog nooit witte mensen had
gezien van dichtbij, maar dat terzijde. Ik genoot van de zee bij
Bournemouth, de mensen die ik ontmoette (nee, ik had geen s met ze,
mocht je dat nu denken) en de Britse taal. Wat ook nog grappig was: in mijn
klas zat een Belg met wie ik altijd Engels praatte, omdat we vaak met een
Bulgaar erbij afspraken. Een keer waren we samen in de stad en dachten
we: oh ja, we kunnen ook gewoon Nederlands praten. Maar in het Vlaams
verstond ik hem niet… Dus gingen we maar snel weer over naar Engels.
Goed Laura, blijf bij je verhaal. Je ontmoet allemaal mensen tijdens zo’n
cursus en zo ontmoette ik ook de Zwitserse Sophie. Je voegt elkaar toe op
Facebook, gaat weer naar huis en dat was het dan.
Tot een paar jaar later. Opeens stuurde ze me een bericht: “Hey Laura! My
linguistics prof in Zurich showed your blog yesterday at the lecture! It was
about the polite form of talking to family members. (…) He brought up your
blog, showed a few slides with some of your texts. He said he
recommended that blog to everyone, because it is very good. So you see,

even in Switzerland, you are known!”
Mijn eerste gedachte was: huh, hoe dan? Ik achterhaalde het e-mailadres
van de hoogleraar en vroeg om de slides: jawel, mijn blog. Op die slides. Op
een universiteit. In Zwitserland. Hoe BIZAR is dat? Sowieso, maar ook hoe
bizar is het dan nog dat precies iemand die ik ontmoette tijdens mijn
taalcursus in dat college zat (en mijn blog herinnerde)? Er gebeuren wel
vaker toevallige dingen in mijn leven, maar zo gek als toen is het nooit meer
geworden.
Maar nu kan ik dus wel opscheppen dat er college over mijn blog is gegeven
in Zwitserland. Ha.

Wat als iemand niet wil dat je over
hem/haar/hen schrijft?
Vraag welke zinnen ze niet oké vinden en pas die aan
Anonimiseer de persoon
Probeer het over een tijdje nog een keer, misschien
ligt het dan wat minder gevoelig
Het gewoon accepteren is natuurlijk ook een goede
optie
Denk ook goed na over je eigen privacy: iedereen (je
baas, je date, je ouders) kan je blog lezen

Over wie of wat je kunt bloggen (met
toestemming dus!):

De relatie met je broer/zussen
De leukste juf of meester die je ooit hebt gehad
De opvallende taal van je ouders
Je huisdier (van vroeger)
De mensen die altijd in dezelfde bus op hetzelfde
tijdstip zitten als jij
Je eerste crush op een beroemd persoon
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Zet je blog
op je cv

Er zijn mensen die zich schamen voor hun blog. Ik ben niet een van die
mensen. Ik heb zoveel aandacht, tijd en liefde zitten in mijn blog dat ik dit
met de hele (Nederlandssprekende dan) wereld wil delen. Tien jaar bloggen
is niet voor iedereen weggelegd. Daar moet je geduld voor hebben (iets wat
ik normaal gesproken niet heb, dus voor mij is het al helemaal een prestatie),
tijd insteken en doorzetten. Dat zegt dus iets over mij en dat is waardevol
voor mijn potentiële werkgever. Bovendien is mijn werk ook schrijven en als
er iets een goed voorbeeld is van mijn kunnen, dan is dat mijn blog wel. En
het is ook een goede graadmeter: als je iets op mijn blog ziet wat je niet
bevalt, dan weet je meteen dat ik niet bij je bedrijf pas. Scheelt ons beiden
weer tijd.

Hoe bepaal je waar je over schrijft als potentiële
werkgevers het kunnen zien?
‘Ja, maar Laura, waar moet ik dan wel of niet over schrijven als mijn
toekomstige werkgever het kan lezen?’
Ik denk dat je er zelf al een goede radar voor hebt. Als je een advocaat bent,
is het misschien niet handig om uit de doeken te gaan over je seksleven
(maar you do you). En als je voor de overheid werkt, moet je misschien niet
op Twitter rondbazuinen dat je op Forum voor Democratie stemt. Besef ook
dat werkgevers niet heel je blog gaan lezen, zeker niet als je al tien jaar
blogt. Ze lezen hooguit de laatste paar blogs die je geschreven hebt, dus
bekijk die, voordat je je cv en motivatiebrief opstuurt.

Zo leg je de waarde van je blog uit in een
sollicitatiegesprek
Oké, je hebt de eerste stap gezet: je blog staat op je cv. Maar wat moet je
doen als ernaar gevraagd wordt tijdens sollicitatiegesprekken? Het ligt
natuurlijk aan de functie, maar je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Mijn blog zegt
iets over mijn doorzettingsvermogen. Al x jaar schrijf ik regelmatig. Daarbij
maak ik ook gebruik van mijn creativiteit en ontwikkel ik mijn
schrijfvermogen.” Zien ze je blog als iets slechts? Dan is dit niet de baan
voor jou. Het is niet oké om gecensureerd te worden, tenzij je racistische
dingen schrijft natuurlijk. Dus eigenlijk is je blog ook nog eens een goede
graadmeter om te kijken of een bedrijf goed bij je past.
Het is wel belangrijk om te weten wat je wel of niet kunt schrijven over je
werk. Ik heb er zelf niet veel over geschreven, omdat ik dat niet nodig vond
en niet zo goed wist waar de grenzen lagen. Tenzij je een freelancer bent
natuurlijk, want dan kun je het goed gebruiken om jezelf te promoten (maar
zorg dat het niet al te spammerig wordt).

Random tips van iemand die veel over
recruitment heeft geschreven voor haar
vorige werk:
Zoek degene met wie je een sollicitatiegesprek hebt
op LinkedIn voor het gesprek. Zo kom je achter
eventuele gemeenschappelijke interesses én ziet
diegene dat je hebt gekeken (dus niet op privé
zetten), waardoor je geïnteresseerd overkomt.
Laat je motivatiebrief en cv altijd nakijken door
iemand, want je leest over je eigen spel- en
typefouten heen. En, een fout die heel vaak gemaakt
wordt: cv schrijf je met kleine letters, niet met
hoofdletters.
Begin je motivatiebrief niet met ‘Naar aanleiding van
uw vacature’, maar open met iets origineels. Een
anekdote, iets waarom het bedrijf je aansprak. Zo val
je meteen op.
Kijk tijdens het wachten op je sollicitatiegesprek niet
op je mobiele telefoon, want dat komt
ongeïnteresseerd over als ze je op komen halen.
En als je aan de andere kant zit: doe trainingen op het
gebied van bias, want ja, ook jij hebt ze, al dan niet
bewust.
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Lezen,
lezen, lezen

Zodra ik leerde lezen, nam mijn moeder me mee naar de bibliotheek. In het
begin was er maar een aantal boekjes dat ik kon lezen: van die rode,
vierkante Sleutel-boekjes waarin de woorden uit slechts drie letters
bestonden. Langzamerhand breidde het plankje zich steeds meer uit. Elke
maandagavond na pianoles, want dat was in hetzelfde gebouw, hield ik
mijn hoofd schuin en speurde alle kasten af. Het maximum aantal boeken
dat je mocht lenen was zes (in de zomervakantie tien!), dus zocht ik zes
boeken uit die ik in die week allemaal uitlas om de volgende maandag weer
nieuwe boeken te lenen.
Als ik niet buiten speelde, zat ik dus te lezen, op de bank. Ook op
verjaardagen (want als introvert kind en ook als introverte volwassene
trouwens is niets ergers dan verjaardagen waarbij er de hele tijd wordt
gevraagd hoe het gaat op school of op het werk). Met een stapel boeken
naast me kon niemand me iets maken en kwam ik de avond wel door. Ik zou
willen dat ik wist hoeveel boeken ik in mijn leven heb gelezen en hoe groot
de ruimte moet zijn om het op te vullen met al die boeken.
Op de middelbare school gebeurde iets wat bij alle pubers gebeurt: ik werd
een beetje apathisch. Ik las zo af en toe zeker nog wel een boek, maar niet
meer met de snelheid als toen ik een kind was. Totdat ik moest beslissen
wat ik zou studeren: op internet kwam ik de studie Literatuurwetenschap
tegen en dat was alles wat ik zocht. De liefde voor boeken kwam weer
terug.
Voor mijn studie moest ik niet zes boeken per week lezen, maar toch wel
minstens twee (en nog een hoop artikelen). Het verschil was dat er nu ook

boeken tussen zaten die ik normaal niet zou kiezen, laat staan uitlezen. Dat
moest nu wel. Oké, er waren ook studiegenoten die die boeken dan niet
lazen, maar ik was braaf (applausje voor Laura dat ze Ulysses van James
Joyce heeft gelezen, niet per se begrepen, maar goed) en je leert er ook nog
eens iets van.
Na mijn bachelor Literatuurwetenschap en een mislukte master Algemene
Cultuurwetenschappen (die laatste is dus niet aan te raden) had ik een
bezigheid nodig, totdat ik aan mijn volgende (pre)master (Wijsbegeerte)
kon beginnen. Een stage bij een uitgeverij leek logisch. Helaas niet als
redacteur, maar bij PR & Marketing. Dit betekende dat ik de boeken die we
uit mochten delen beheerde. En dat ik daar dus zelf ook uit mocht pakken.
Dat heb ik dan ook naar hartelust gedaan. Ik heb even gekeken in het boekje
waarin ik bijhoud welke boeken ik lees en in die stage van vijf maanden heb
ik tweeënveertig boeken gelezen. Dat zijn er nogal wat.

De zin van lezen
Want wat brengt lezen je? Je leert hoe zinnen goed lopen, je taalvermogen
wordt groter en je wordt er ook nog eens empathischer van. Alleen maar
voordelen dus. Je kunt het doen voor het slapen, in de trein, in een café of
waar dan ook als je je verveelt in plaats van je telefoon er maar bij te
pakken.
Maar lezen is niet alleen het lezen van boeken. Shocking, ik weet het. Als
blogger ontkom je er niet aan om andere bloggers te lezen (en dat is geen

straf, mijn Bloglovin’, de app die ik gebruik om blogs te volgen, zit bomvol
met blogs en dat is altijd een heerlijk moment van de dag). Maar ook van
kranten, al dan niet online, leren je over taal en over de wereld. Zelfs van
Instagram-posts kun je leren, vaak hoe het niet moet, maar toch, dat is ook
leerzaam. En haat je lezen echt, echt, echt (waarom ben je dan een blogger
vraag ik me af)? Een luisterboek is natuurlijk helemaal prima. Dat is
tegenwoordig ook hip, dus je hebt keuze zat.

Tips om meer te lezen:
Ga bij een leesclub
Vraag je vrienden om hun leestips en deel die van jou
ook met hen
Houd bij welke boeken je gelezen hebt en wat je
ervan vond (ik doe dat in een systeem van minnen en
plussen, maar misschien werken cijfers of een korte
review beter voor jou)
Kijk of er een mini-bibliotheek bij jou in de buurt is
(dat kun je vinden op deze website)
Doe een boekenruil met vrienden
Wees niet bang om een klassieker te lezen, eventueel
met uitleg van het internet erbij
Herlees een boek uit je jeugd
Lees in het ov in plaats van je mobiel te pakken
Plan elke avond een leesuurtje in met je
partner/kat/hond/imaginaire kennis
Zet een luisterboek op tijdens het wandelen, koken of
rijden
Vraag aan je partner/kat/hond/imaginaire kennis of
hij/zij/hen je voorleest

Bonus: mijn boekentips (fictie en non-fictie):
Gabriel García Márquez - Honderd jaar eenzaamheid
Art Spiegelman - Maus
Luigi Parandello - Iemand, niemand en
honderdduizend
Echt alles (zowel zijn poëzie, verhalen als boeken) van
Toon Tellegen
Judith Visser - Zondagsleven
Philipa Remy - Het boek waarvan je zou willen dat je
ouders het hadden gelezen
C. Buddingh - Mijn katten en ik
Eva Meijer - De grenzen van mijn taal
Rick Pastoor - Grip
Marijn Sikken - Probeer om te keren
Annejet van der Zijl - Anna
Jonathan Safran Foer - Hier ben ik
Arundhati Roy - De god van kleine dingen
Michele Serra - Wacht op mij!
Arthur Japin - Maar buiten is het feest
Patrick Ness - A monster calls (wel inclusief
illustraties kopen)
Jan Drost - Het romantisch misverstand
Doeschka Meijsing - Over de liefde
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Blijf jezelf

Ik heb eigenlijk een hekel aan deze tip die je altijd leest in interviews, want
enorm cliché en oninspirerend en nogal wiedes, MAAR ik heb hem er toch
in gedaan en ik zal je vertellen wat ik ermee bedoel. In de bloggerswereld,
toen bloggen nog populair was dan, had je twee soorten mensen.
1. Mensen die daadwerkelijk blogden om het bloggen.
2. Mensen die blogden, omdat ze populair en/of influencer wilden worden.
Hoe je die tweede eruit kon pikken? Niet alleen vanwege de enorme
hoeveelheid banners, betaalde links naar webshops en oppervlakkige blogs
over spullen, maar vooral de enorm oninspirerende blogs. Er is niets wat ze
van elkaar onderscheidt. De schrijfstijl niet, de spelfouten niet (die maken ze
namelijk allemaal), zelfs de profielfoto’s niet. Ze hielden allemaal van
materiële zaken, doen weekdagboeken (waar ik niet per se iets op tegen
heb als je leuk kan schrijven, maar ja, dat kunnen deze mensen dus niet) en
waren ook niet bepaald uniek in hobby’s, humor of kledingstijl. Is er iets
saaiers dan dat?
En een van de belangrijkste aspecten van jezelf zijn, is: kopieer niet van een
ander. Ik heb gezien dat hele blogs van andere mensen gekopieerd werden
door copycats. Het is niet cool, niet oké en behoorlijk saai.

Alter ego
Jezelf blijven betekent niet dat je geen alter ego's kunt ontwikkelen zo af en
toe. Ik heb er op mijn blog een paar gehad. In het begin gaf mijn alterego
tante Laura allerlei slechte datingadviezen. Inmiddels ben ik in real life ook
tante Laura, maar dan zonder de slechte adviezen.
Een andere alter ego was juf Laura in welke hoedanigheid ik een schooluitje
organiseerde naar Nemo. Inclusief stickers voor brave leerlingen. En

natuurlijk kon L@uraliiCi0usSs niet ontbreken, mijn beautybloggeridentiteit.

Je bent fantastisch
Dus wees jezelf. Wees niet bang dat je niet leuk bent: je bent fantastisch. Er
zullen vast mensen zijn die dat niet vinden (fuck die mensen), maar zoals
het citaat op het internet vertelt: je kunt de meest rijpe perzik zijn en nog
steeds zijn er mensen die niet van perziken houden. Je bent oké zoals je
bent. Je hoeft niet allemaal Engelse termen te gebruiken, omdat je denkt dat
dat hip is. Of elke blog onder de duizend woorden te laten, want anders is
hij te lang volgens sommige internetguru’s. Als jij je blog wil vullen met
blogs over fotolijstjes, dan moet je dat gewoon doen. Je blog is een van de
weinige onderdelen in je leven waarin je ALLES mag doen wat je wil, want
het is JOUW blog. Behalve naaktfoto’s van mensen plaatsen zonder
toestemming, want dat is gewoon illegaal. En adresgegevens delen van
mensen. En racistische uitlatingen zijn ook echt niet tof. Maar voor de rest
mag je best veel.
Want dit is gewoon hoe het is: als je je anders voordoet dan je bent, hebben
mensen dat uiteindelijk echt wel door. Je kunt dat namelijk niet altijd vol
blijven houden. En mensen vinden het juist irritant als je niet jezelf bent. Ze
willen zien wie je echt bent, want dat is puur, eerlijk en betrouwbaar. Dus
doe het. Wees onbeschaamd jezelf.

Tips om jezelf te blijven:

Vraag aan andere mensen wat ze waarderen aan jou
Schrijf complimenten op die je hebt gekregen
Krijg je stress van alle (negatieve) reacties op je blog?
Zet ze gewoon uit!
Bedenk dat mensen vooral op zichzelf letten en dus
helemaal niet met jou bezig zijn (hooguit met wat jij
van hen denkt)
Wees niet bang om een discussie aan te gaan. Een
discussie staat niet per se gelijk aan een conflict
Je blog is net als je huis: je kunt er in principe alles
doen wat je wil. Gifgroen lettertype? Niet heel
leesbaar, maar als jij er gelukkig van wordt, is het
goed
Doe dingen die je eng vindt, want daar groei je van
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Kom in
contact met
medebloggers

Hoewel sommige mensen zeggen dat de blogwereld dood is, (zie de
volgende les) zijn er nog steeds mensen die bloggen. En daar zitten heel
wat leuke en interessante mensen tussen. In de loop van de jaren heb ik
zoveel bloggers ontmoet dat ik ze niet meer kan tellen. De meeste waren
leuk, sommige waren raar, met een paar ben ik bevriend geraakt en een
enkeling heb ik gedate. Er was één gemeenschappelijke deler: al deze
mensen kozen ervoor om, vaak over zichzelf, te schrijven. Op het internet.
En daar moet je lef voor hebben, want als je iets op het internet plaatst,
hebben mensen er ook een mening over. Ik moet zeggen dat ik zelf niet
zoveel haters heb gehad (behalve een reactie van iemand die zichzelf
letterlijk Hater noemde, maar haters make you famous), maar daar heb ik
geluk mee. Zodra het op het wereldwijde web staat, heb jij geen
zeggenschap meer over wie het leest. Je ex, je baas, die ene vriend van de
basisschool: ie-de-reen kan het lezen. Ook als je anoniem blogt of achter
een wachtwoord heb je nooit de zekerheid dat mensen er niet achter komen
wie je bent. Dat is nogal wat.

De bloggerswereld
De bloggerswereld is bijzonder te noemen. In deze wereld ontstaan
vriendschappen, liefdes, maar ook vijandschappen. Er is een hele hoop
drama (Bettygate anyone?). Maar voor mij is het vooral een plek om
soortgelijke mensen te vinden, mensen over wie je van alles weet, maar die
je vaak nog nooit in het echt gezien hebt (het blijft gek om ze dan te
ontmoeten: ik weet alles over je relatie en je werk, maar nog niet hoe je
stem klinkt). Hun blogs zorgen voor inspiratie en hun reacties maken me
aan lachen of geven stof tot nadenken. Zomaar in het luchtledige bloggen

zou niets voor mij zijn, want die interactie maakt het juist zo leuk en
interessant. En het is echt waar: bloggers zijn vaak behoorlijk leuke mensen.

Voorbeelden van bloggers die ik heb
ontmoet die nog steeds bloggen

Lianne van The Self Help Hipster die tegenwoordig
schrijft op Medium
De persoon achter Zo simpel is geluk
Liesbeth van Liesbeth Blogt maakte foto's van me
De eerste die me herkende in real life, was Joost van
NerdyGeekyFanboy
Mariska van Down the rabbit hole
De nu famous schrijfster Lisa van Vijf Koffie Graag
Rianne van Koffie Digitalix is de meest recente
blogger die ik heb ontmoet, maar dat is alweer van
voor de pandemie. Tijd om weer nieuwe bloggers te
ontmoeten!
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Wat je ook doet:
stop niet met
bloggen (of:
bloggen is niet
dood)

Er brandt nu natuurlijk een vraag op je lippen: heeft Laura ooit gedacht aan
stoppen? Het antwoord: nee, nooit. Er zijn wel periodes geweest dat ik
minder blogde, maar stoppen heb ik nooit gedaan of overwogen. Sinds
vlogs bestaan, is bloggen een stuk minder populair geworden. Maar weet je,
ik blog niet omdat het populair zou zijn: ik doe het, omdat ik het leuk vind.
Jaar na jaar. Zelfs na een decennium zijn de onderwerpen niet op, want mijn
leven en gedachten staan ook niet stil. Bovendien vind ik het zonde: ik heb
zoveel moois meegemaakt vanuit mijn blog, allerlei mensen die mijn blog
lezen en ik heb zelf ook een uitlaatklep nodig. En het blijft een goede
oefening, al zou ik al vijftig jaar schrijven, dan kan het nog geen kwaad om
het te blijven doen en er beter in te worden.
Ik zie steeds meer bloggers van vroeger terugkomen en op medium.com
schrijven. Ik ben er blij om, want ik heb hun schrijfsels gemist. Via Instagram
ben ik natuurlijk ook op de hoogte van hun leven, maar ik heb liever
woorden dan beelden. Want dat is fijn met blogs: je kunt zelf het tempo
bepalen en dat is vooral handig als je snel kunt lezen, zoals ik (ik heb twee
talenten die goed van pas komen in het dagelijks leven: ik kan snel lezen en
snel typen). Tegenwoordig kun je bij vlogs ook de afspeelsnelheid
veranderen, maar of dat nou zo fijn kijken is… Het lijkt soms alsof de oude
tijd weer terugkomt, nu nog kwetsbaarder dan ooit, maar dan via
medium.com. Ik vind het helemaal leuk.
Nu zijn er ook mensen die roepen dat bloggen dood is. Deze mensen, lieve
lezer, zijn leugenaars. Oké, de bloggerswereld is niet meer zoals hij was. Ik
krijg tegenwoordig vaker minder dan tien reacties (zie les 4: laat je niet gek
maken) dan meer. Maar dat geeft niet. Dat het allemaal minder is (de

reacties en de lezers en de blogs, niet per se de kwaliteit) maakt het nog
niet zinloos. Want bloggen doe je vooral voor jezelf en een heel klein beetje
voor de ander (iedereen houdt wel van een beetje aandacht).

Bewijzen dat bloggen niet dood is:

Er zijn meer dan 600 miljoen blogs in de wereld, al
dan niet actief
Er zijn zelfs nog steeds mensen die geld verdienen
met bloggen
Bloglovin’ werkt nog en daar ben ik elke dag
dankbaar voor
Ik ontdek elke maand weer nieuwe blogs
Het woord ‘blog’ is nog niet opgenomen in het
archaïsche woordenboek
Iedereen weet wat het woord ‘blog’ betekent. Toch?
Mijn blog bestaat nog, zelfs na tien jaar! (dat is heel
lang als je dertig bent)

Conclusie

Zo, je bent er doorheen gekomen. Tien lessen in tien jaar bloggen.
Daar heb je natuurlijk enorm veel van geleerd, je hebt geschaterd van
het lachen en af en toe rolde er een traan over je wang. Heel
begrijpelijk, lieve lezer.
En nu? Nu ben ik nog steeds niet uitgeleerd over het fenomeen
bloggen. Mijn streven is om het voor altijd te blijven doen, want het is
de enige plek waar ik helemaal zelf mag bepalen wat en hoe ik schrijf.
Wil je vertellen hoe leuk/stom je mijn e-book vond? Mij inhuren voor
een schrijfklus/workshop/iets anders? Of gewoon even hoi zeggen? Je
mag me altijd mailen: laurabosua@gmail.com

