
 

 

Nieuwsbrief juni 2018. 

In deze nieuwsbrief: 

- Impressie van de schrijversbijeenkomst. 
- Viering 200 jaar bestaan Fonds 1818 
- Vragenlijst uit het boek Oma vertel eens. 

 

“Een rugzak vol herinneringen en verhalen.” 

Impressies Schrijversbijeenkomst 11 juni jl. (aanwezig ca 25 mensen). 

Een inspirerende workshop door Beatrijs van der Heijden. 

Om als schrijver een goede luisteraar/gesprekspartner te zijn, is het interessant om ook van 

jezelf te weten hoe je met herinneringen omgaat. Ben je meer een visueel type dat op 

beelden/plaatjes gericht is? Of meer een tactiel type dat op tastbaarheid van de dingen 

gericht is, of ben je op muziek, geuren en smaak gericht? 

Dit zijn allemaal mogelijke „ingangen‟ om de „doosjes‟ bij de verteller te openen. 

Het is een mooie metafoor, over die „doosjes‟ die in ieders rugzak zitten. Wanneer gaan ze 

open en tot hoever of gaan ze weer dicht? Hoe kun je de inhoud van een doosje laten 

oplichten? Hoe kun je daar de aansluiting met de verteller vinden? Hoe werkt dat bij jezelf? 

Ook een mooie vraag is: Wat was je eerste…. En vul dat zelf maar eens in. 

Een andere „verkenning‟ was: Hoe zou de titel van je eigen levensboek luiden? Wat is 

daaraan te ontdekken over hoe je terugkijkt, hoe je herinneringen zijn „genesteld‟ in jezelf? Er 

kwamen mooie voorbeelden uit. 

De ondertitel van de workshop was: 

“Werken met helende verhalen, helende verhalen werken.” 

Als schrijver ben je niet bezig met dieptepsychologische verkenningen, maar we weten wel 

dat het helend kan werken om de inhoud van een doosje te laten oplichten en te kunnen 

schakelen tussen de inhouden van de verschillende doosjes: die met een meer traumatische 

inhoud en die met een hartverwarmende inhoud. Dan komt het proces op gang zoals in de 

zegswijze wordt uitgedrukt: Het leven wordt achterwaarts begrepen en voorwaarts geleefd. 

Dankjewel Beatrijs voor je inspiratie. 

Na de workshop was er gelegenheid tot het uitwisselen van vragen en tips: 

- Het schrijven voor 2 vertellers tegelijkertijd 

- Er draait in de filmhuizen een interessante documentaire: “Bewaren of anders leven.” 



- Een mooie oplossing voor de aanpak van een levensboek voor een 

lichtdementerende vertelster in de vorm van „Brieven aan een kleinkind‟. 

Dit waren wat impressies, geen uitputtend verslag. Natuurlijk werd er meer uitgewisseld,  

tussendoor en in de pauze. 

 

Haagse Levensboeken in de Grote Kerk 

Dit jaar bestaat Fonds 1818 tweehonderd jaar, en dat werd op zaterdag 9 juni groots gevierd 

met een festival in en rond de Grote Kerk. Eigenlijk vierde het Fonds zelf niet eens zijn 

tweehonderdjarig bestaan, want het bestaat nog maar sinds 1992, maar zijn voorloper de 

Nutsspaarbank, werd in 1818 opgericht. De Stichting Haagse Levensboeken wordt 

gesponsord door Fonds 1818; om die reden waren wij uitgenodigd om een stand in de Grote 

Kerk te bemensen.  

De Grote Kerk was van binnen verbouwd tot een markt met allerlei standjes van organisaties 

die – net als de Stichting Haagse Levensboeken – worden gesubsidieerd door het fonds. 

Rondom de kerk vonden muziek- en dansoptredens plaats en kon de inwendige mens 

worden versterkt. Kunstenaars verkochten er hun creaties en kinderen hingen aan de lippen 

van een poppenspeler. 

Lies, Beatrijs en Erik hadden de stand aangekleed met een banner, folders en boeken. De 

blikvanger van onze stand bestond uit twee antieke theekopjes op een wit kanten kleedje 

met ervoor de tekst: „De theekopjes van mijn moeder.‟ Het intrigeerde tal van mensen, die 

we op die manier uitnodigden voor een gesprek. Vele ouderen vertelden spontaan over 

zichzelf en namen een folder mee om na te denken over het laten schrijven van een boek. 

Iets minder mensen waren geïnteresseerd in het schrijverschap, maar al met al hadden we 

de indruk dat we veel sympathie kweekten. Wie weet, levert het weer nieuwe vertellers en 

schrijvers op. 

Aan het einde van de dag hield de directeur van Fonds 1818 een inspirerende toespraak, die 

hij eindigde met de treffende woorden: „Wij hebben het geld, maar jullie doen het!‟ Inderdaad, 

mede dankzij dit sympathieke en laagdrempelige fonds kunnen wij ieder jaar weer heel veel 

ouderen blij maken met de prachtigste boeken, waar we met ons allen heel veel uren werk 

insteken. Een schouderklopje voor Fonds 1818 en een schouderklopje voor alle schrijvers! 

Annemieke Wilmink 

 

  

 

 

 

 

 



Vragenlijst uit het boek Oma vertel eens. 

Afgelopen maanden hebben wij telkens een deel van deze vragenlijst gepubliceerd als extra 

hulpmiddel voor (beginnende) schrijvers. Met dank aan onze schrijver Tineke Hafkemeijer. 

Deze maand de laatste delen:  Over een eigen gezin; Over belangrijke momenten en 

gebeurtenissen en Over levenslessen en wijsheden. 

EEN EIGEN GEZIN 

- Hoe leerde je vroeger jongens kennen? Vonden je ouders het goed als je een vriendje 
kreeg? 

- Weet je nog wanneer en op wie je het allereerst verliefd werd? 
- Mocht je vroeger uitgaan met iemand van een ander geloof of een andere klasse? 
- Heb je meerdere vriendjes gehad voordat je trouwde? 
- Heeft iemand je hart wel eens gebroken? Wie was dat en hoe ging je daarmee om? 
- Waar heb je opa leren kennen? Was het liefde op het eerste gezicht? Hoe liet hij 

merken dat hij je leuk vond? 
- Wat vond je de leukste eigenschappen van opa? 
- Mocht je van je ouders alleen met hem afspreken? 
- Kreeg je seksuele voorlichting van je ouders? Was dat een onderwerp waar openlijk 

over gesproken werd? 
- Waar en wanneer heeft opa je ten huwelijk gevraagd? Hoe oud was je toen? 
- Hoe zag je trouwdag eruit? Wat was het mooiste van die dag? 
- Ben je na je trouwen blijven werken? Wat deed je toen voor werk? 
- Heb je bewust voor het krijgen van kinderen gekozen of was dat iets wat toen heel 

vanzelfsprekend was? Heb je van kleins af aan al moeder willen worden? 
- Had de kerk invloed op de beslissing om kinderen te krijgen? Waardoor kwam dat? 
- Veranderde de band met jouw moeder tijdens je zwangerschap? Op wat voor manier 

veranderde die? 
- Wat vind je het leukste aan de mogelijkheden die we tegenwoordig hebben om 

mannen te leren kennen? 
- Welke tips heb je voor het huwelijk en relaties, waar wij nog wat van kunnen leren? 
- Is het tegenwoordig moeilijker of makkelijker om de man van je dromen tegen te 

komen? Weet je nog wat je van mijn eerste liefde vond? Op wat voor manier 
maakten jullie kennis? 

- Wat is het grootste verschil tussen de manier waarop jij vroeger kinderen opvoedde 
en hoe wij dat nu doen? 

- Wist je wat voor soort oma je wilde worden? Is dat gelukt? 
- Waar heb jij je kleinkinderen altijd voor willen beschermen? 
- Hoe oud was je toen je voor het eerst oma werd?  
- Weet je nog waar je was toen je dat hoorde? Op welke manier kwam je erachter? 
- Het hoeveelste kleinkind ben ik voor je? 
- Als je naar mij kijkt, herken je dan eigenschappen van jezelf in mij? 
- Hoe word je het liefst door de kleinkinderen genoemd? 

 

BELANGRIJKE MOMENTEN EN GEBEURTENISSEN 

- Welke historische gebeurtenissen hebben veel invloed gehad op jouw leven? Wat 
voor invloed hadden ze? 

- Welke sporters hebben indruk op jou gemaakt? 



- Welke sportwedstrijd zul je nooit vergeten? Waarom niet? 
- Keken mensen vroeger anders tegen het Koningshuis aan dan nu? Waar zie je dat 

aan? 
- Vind je dat de politieke partijen anders zijn dan vroeger? Heb jij voorkeuren? 
- Heb je de Tweede Wereldoorlog meegemaakt? Wat is je het meest bijgebleven aan 

die periode? 
- Wat kun je je nog herinneren van de bevrijding? 
- Voor welke geestelijke leider heb jij veel bewondering? 
- Ze zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt. Herken je dat? Welke situaties heb jij 

vaker teruggezien? 
- Waar was je op het moment dat de watersnoodramp in Nederland uitbrak? 
- Heb jij wel eens een bekend persoon ontmoet? Wie was dat en wat vond je van 

hem/haar? 
- Welke belangrijke ontwikkelingen uit de geschiedenis hebben veel invloed gehad op 

jouw manier van denken? Hoe kwam dat? 
- Voor welke regeringsleider uit de geschiedenis heb jij bewondering? 
- Vind je dat de positie van vrouwen erg veranderd is in vergelijking met vroeger? 

Waaraan merk je dat? 
- Wat is jouw favoriete muzieknummer aller tijden? 
- Wat vind je van de jeugd van ‘tegenwoordig”? Verschilt dat erg van de tijd waarin jij 

opgroeide? 
- Wat zijn de grootste veranderingen aan Nederland de afgelopen 30 jaar? Welke 

dingen zijn beter geworden? En welke slechter? 
- Welke jaartallen die voor jou belangrijk zijn ontbreken aan deze lijst? Wat gebeurde 

er in dat jaar? 
-  
OVER LEVENSLESSEN EN WIJSHEDEN 

- Welke momenten uit je leven zou je nog eens over willen doen? 
- Welke drie dingen in je leven zijn belangrijk voor jou? 
- Welke dromen die je vroeger had zijn uitgekomen? 
- Zijn er keuzes in je leen waar je spijt van hebt? 
- Welke gebeurtenissen of welk moment uit je leven was moeilijk voor jou? Waarom 

was dat? 
- Wat is een van de beste beslissingen die je ooit hebt genomen? 
- Wat is een van de moeilijkste beslissingen die je in je leven hebt moeten nemen? 
- Aan welke mensen in je leven heb je een hoop te danken? 
- Zijn er belangrijke personen in je leven geweest van wie je afscheid hebt moeten 

nemen? Hoe ging je om met het verwerken van dat verlies? 
- Wat is een van de mooiste dingen die je bereikt hebt? Was dat moeilijk? 
- Wat is het grootste geschenk dat iemand jou geven kan? 
- Wat is het fijnste aan ouder worden? Zijn er ook minder leuke dingen? 
- Wat vind je nu leuke dingen om te doen? Heb je hobby’s? 
- Waar geniet je tegenwoordig het meest van? 
- Hoe kijk je aan tegen de dood? Geloof je in het hiernamaals? 
- Wat wil je dat mensen zich na je dood van jou herinneren? 
- Wat vind je dat iedereen in zijn leven gezien of meegemaakt moet hebben? 
- Wat zou je doen als je een dag weer 10 jaar oud was? 
- Welke vijf levenslessen zou je graag aan mij door willen geven? 

*** 


