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> 08.00 Opstaan. lk douch nog niet,
trek gewoon wat kleren aan, zet koffie,
ontbijt en lees de krant(en).

> 08.45 Mai[checken

en

beantwoorden. Meestal doe ik dat
de hete dag door. Geen Facebook
of Twitter of iets dergeLijks. ln p[aats
daarvan ben ik verstaafd aan mijn
mai[. En ik [ees verschittende literaire
weblogs om op de hoogte te bl.ijven
van de dingen die er spel.en bij mijn
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coltega's.

> 09.00 Schrijven. Soms zet ik een
eierwekker op tien minuten en schrijf
ik atles op waar ik aan denk, tot de
eierwekker aÍgaat. MeestaIzit er
een zin tussen díe ik kan gebruiken.
lk heb nu aI een paar maanden niei
aan een boek gewerkt [ats in: Lettertijk
schrijven. Maar ik werk natuurLijk al.tijd
aan een boek. Zie: nadenken, zitten,
nietsdoen) omdat ik veeI opdrachten
heb. Grote en kteine. Zoats een

hoorspel, een toneelstuk, maar ook
dingen a[s co[umns. Al.s ik aan een
boek schrijf , schrijf ik van negen tot
drie in een werkruimte (zonder
internetl ergens in de stad. En daarna
sport ik en doe ik boodschappen. Deze
periode werk ik thuis, omdat ik minder
rust nodig heb wanneer ik aan
opdrachten werk.

>

11.00 Boterhammen eten en meer
koÍfie drinken. lk blijÍ wet gewoon
achter mijn computer zitten werken
[of dingen opzoeken op internet].

> í3.00

Een uur op de hometrainer.

Daarna douchen.

> ,4,30

Boodschappen doen. Een
kleine wandeting door de stad maken.

> 15,í5

Schrijven tot een uurof vijf.

> 17.00 Lezen, rommelen.
> 18,00 Koken.
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> 18.30 Eten.
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> ,9,00

Wandelen of lezen of
afspreken met vrienden of optreden
of naar de Íi[m of naar een concert.

sIlPEx

> 21.00

Ats ik een goed boek Lees
of een goed gesprek voer, krijg ik
meestaI zetÍ weer zin om te gaan

werken. Notities maken.

> 22.00 E-maiI checken

en

beantwoorden.

> 23.00 Stapen.

Met een beetje geLuk

dromen.
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