
 1 

Schrijf eens een DuB, een Dank-u-brief 
 
We gaan een dank-u-brief schrijven. Je hebt er misschien al van gehoord, maar we geven er 
een speciale twist aan. 
 
Al wat je nodig hebt is pen en papier, een envelop, een postzegel en het juiste adres. 
 
De bedoeling is dat je een ouderwetse brief met de hand schrijft naar bv een grootouder of 
een vriend of vriendin die je momenteel niet kan zien en waar je fijne herinneringen aan 
hebt. We doen dat in stappen.  
 
Stap 1: kiezen 
 
Graaf in je geheugen naar fijne herinneringen met die persoon, laten we hem of haar voor 
het gemak Kris noemen, want dat kan zowel voor een jongen/man als voor een 
meisje/vrouw of andere.  
Je maakt een lijstje van allerlei fijne herinneringen aan Kris en je kiest er dan die uit die je je 
het best voor de geest kan halen. Dat kan ook bv via een mindmap. 
 
Kies er nu één concrete herinnering uit, dus niet ‘de vakantie in Griekenland’ maar bv ‘die 
dag dat de auto in panne viel en wij de hele tijd zingend op de garagist zaten te wachten’. 
Als je hebt beslist welk fijn moment je uitkiest, ga je naar stap 2 
 
Stap 2: de W-vragen 
 
Maak een lijstje van alle feiten die je je herinnert. Wie was er bij? Waar waren jullie? Was 
het ochtend of avond? Was het warm of koud? Binnen of buiten? Waarom waren jullie 
daar? Enzovoort. 
Dit is echt een lijstje van woorden, geen zinnen nodig. 
 
Stap 3: dieper graven 
 
Dit is een stap waarbij we materiaal verzamelen dat we gaan gebruiken. Misschien 
gebruiken we straks lang niet alles maar het zal je helpen om de herinnering nog levendiger 
te maken.  
Hoe rijker je materiaal is, hoe makkelijker het straks wordt om je tekst te schrijven. 
 
We willen graag ‘concreet en zintuiglijk schrijven’ omdat dat dat heel levendig is, als een 
film.  
On dat te doen, moet je je zintuigen aanspreken. 
Dus ga je de fijne herinnering die je hebt gekozen heel goed oproepen.  
Je maakt dan een lijstje van telkens vijf (ja, 5 als het kan) concrete dingen: 

• Wat zie je? (bv een kleur, een rimpel…) 
• Wat hoor je? (bv een torenklok, een lach…) 
• Wat voel je? (bv het gras onder je blote voeten, de kriebel van je trui, de wind…) 
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• Wat ruik je? (bv kaneel, het zout van de zee…) 
• Wat proef je? (bv zand tussen je kiezen, een stukje zure appel…) 

 
Dit is niet altijd makkelijk, maar scherp je verbeelding aan en je zal jezelf verrassen. 
 
 
Stap 3: aan het schrijven 
 
Nu ga je aan het schrijven. Het materiaal dat je hebt verzameld, helpt je daarbij maar je mag 
er ook uit weglaten en andere dingen toevoegen.  
 
Er zijn een paar ‘regels’ voor je brief: 
 

• Je schrijft met de hand. Daar zijn verschillende redenen voor maar daar ga ik je niet 
mee bezig houden.  

• Je zegt aan het begin één keer expliciet: ‘dank je voor deze herinnering’ of iets in die 
zin. Nadien geldt het principe: ‘show, don’t tell’. Je maakt als het ware een film(pje) 
van die herinnering 

• Je spreekt de persoon, die Kris aan.  
Bv ‘Weet je nog, Oma, die keer aan zee toen je een zandkasteel voor me zou 
maken?’  

• Je schrijft verder NIET ‘ik was zo blij’ of ‘ik was gelukkig’. Je toont dat je het een fijne 
herinnering vindt door fijne details te gebruiken in je verhaal.  

• Je zorgt voor een begin, een midden en een einde, zoals bij elk verhaal.  
 

Uiteraard zal je een kladje moeten maken, want je wil natuurlijk geen brief sturen met veel 
doorhalingen etc. En van de eerste keer een perfecte tekst schrijven, dat kan natuurlijk 
niemand. 
Om te weten of je tekst echt goed zit, lees je hem aan jezelf voor (of ‘luidop in je hoofd’). Zo 
voel je of de zinnen rollen en waar het eventueel hapert. En dan kan je nog aanpassen. 
 
Wanneer je tevreden bent van je verhaal, kan je het eventueel aan iemand laten lezen, 
maar die persoon mag ALLEEN zeggen wat hem/haar aanspreekt/opvalt/bevalt. Tenzij er 
een echte spelfout in staat, is kritiek verboden!!!  
 
Stap 4: de eindversie 
 
Kies leuk briefpapier uit. Speur eens in de kasten, je zal nog wel ergens een voorraadje 
vinden!  
Of misschien wil je je brief wel illustreren met tekeningen tussenin of in de marges, zoals in 
een echt middeleeuws perkament. Laat daar dan zeker plaats voor. En laat je lekker gaan 
met je kleurpotloden! 
 
Je kan eindeloos DuB-ben schrijven aan een oom, een babysit, een vriend(in) van school…  
 
Geniet ervan! 


