
 

 

Nieuwsbrief november 2017. 

In deze nieuwsbrief: 

- Verslag van de Interview-schrijf cursus van november. 
- Ontmoetingen ‘Jong en Oud’ 
- Alle hulp activiteiten van de Stichting ten behoeve van onze vrijwilligers. 

 
 

Verslag van de Interview-schrijf cursus. 

Op 23 november jl. sloten wij de cursus af. We hebben weer veel geleerd! Hier volgen een paar 

indrukken uit de hoeveelheid kennis en tips die wij van 2 docenten –wat een luxe- mochten 

opdoen. Als ervaren journalisten gaven zij (Simonne van Gennip en Dick van der Meer) ons 

inzicht in de vuistregels van een ‘portretterend interview’, de basis voor het schrijven van 

Levensboeken. (Dit in tegenstelling met het journalistieke en confronterend interview.) Ook de 

vele concrete voorbeelden hielpen ons, om kritisch te kijken naar de eigen rol tijdens het 

interviewen en naar de teksten die daaruit voort kunnen komen. De opdracht om een interview 

met een medecursist uit te werken, leverde feedback met veel persoonlijke tips op. 

Over de rol tijdens het interviewen: 

- Hoe je op een respectvolle manier de regie houdt in het gesprek; het is geen ‘gewoon’ 
gesprek; je houding, je verwondering; en je voorbereiding; 

- De kwaliteit van doorvragen; soorten vragen en de effecten; het doorvragen op details die 
kleur geven aan het verhaal (de 5 W’s: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe niet te 
vergeten); eerlijk durven zijn als je iets niet begrijpt; helpen herinneren; wat ‘stil’ durven zijn 
kan opleveren; de thema’s die aan de orde kunnen komen; etc. 

 

Over het opschrijven, de teksten voor het verhaal: 

- De indeling in alinea’s kan heel bepalend zijn wat betreft de betekenissen die je wilt geven; 
- Is de tekst duidelijk? Of vaag voor de lezer, losse eindjes? Is er voldoende doorgevraagd? 
- Staat bij elkaar wat bij elkaar hoort? Is er samenhang tussen de zinnen? 
- Formuleer ‘bondig’ met actieve zinsconstructies: geen bloemrijke ‘namaakzinnen’; voorkom 

dubbelheden; 
- En vooral: hoe kan de tekst boeiender worden; waar staat een belangrijk woord in de zin 

(kan de zeggingskracht veranderen); beschouw iedere alinea als een aparte scene waarin iets 
verteld wordt; sluit een alinea af met een pakkende zin of een verrassend citaat etc. Etc. 

Belangrijk is om kritisch naar je tekst te kijken en te schrappen wat overbodig is, of afleidt of 

aangevuld moet worden. 

Met de feedback van de docenten op de opdracht kunnen we een hele tijd vooruit! 



Ontmoetingen ‘Jong en Oud’ 

Studenten van de studierichtingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Culturele & 

Maatschappelijke Vorming van de Haagse Hogeschool (eerste- en tweedejaars) waren uitgenodigd 

om tijdens een maaltijd in een RestoVanHarte restaurant, oudere Hagenaars te interviewen en 

daarvan een kort levensverhaal te schrijven.  

Als Stichting Haagse Levensboeken waren we gevraagd voor de jury om deze (korte) levensverhalen 

mee te beoordelen. Lies König nam hieraan deel. Het project leverde boeiende verhalen op. Voor de 

studenten, die goed voorbereid waren, was het een bijzondere ervaring om op deze wijze ouderen te 

ontmoeten. 

De prijsuitreiking door Bart Chabot vond plaats tijdens een studiemiddag van het Platform 

Doodgewoon, waarin wij participeren. Dit Platform wil een bijdrage leveren aan het bespreekbaar 

maken van alle facetten van de laatste levensfase. 

De studiemiddag was geheel gewijd aan ‘levensverhalen’. 

 

Alle hulp activiteiten van de Stichting ten behoeve van onze vrijwilligers. 
 
Wij realiseren ons dat het maken van een levensboek soms als een eenzame bezigheid kan worden 
ervaren en dat u contact zoekt, ofwel met ons ofwel met andere vrijwilligers (schrijvers van 
levensboeken). Daarom hebben wij een aantal hulpmiddelen voor onze schrijvers ingericht. 
 

 U kunt altijd overleggen met degene die u aan een verteller heeft gekoppeld 

 U kunt altijd contact zoeken met uw trainers van de basiscursus 

 U kunt zich aanmelden bij onze gesloten facebook groep, 

via https://www.facebook.com/groups/levensboekcafe/ 

 U kunt kosteloos hulp krijgen bij de opmaak (lay-out) van het levensboek; neemt u hiertoe 

contact op met één van onze drie specialisten op dit gebied: Renée van Rongen 

(rvrongen54@gmail.com), Erik Krenning (kirekr@gmail.com) of Theo Korthals Altes 

(theokaltes@gmail.com) 

 Plony, Rob en Paul organiseren schrijverskringen met de door hen aan een verteller 

gekoppelde schrijvers; u wordt hiertoe door hen persoonlijk uitgenodigd 

 Tweemaandelijks organiseren wij de schrijverskring Centrum; hierbij komen een aantal 

schrijvers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Maakt u geen deel uit van de 

schrijverskring van Plony, Rob of Paul, dan kunt u zich aanmelden 

via info@haagselevensboeken.nl 

 Tweejaarlijks organiseren wij bijeenkomsten waar wij interessante workshops aanbieden en 

u met medeschrijvers van gedachten kunt wisselen 

 Tenslotte kunt u één van de medewerkers van de Stichting Haagse Levensboeken altijd 

bereiken via info@haagselevensboeken.nl 
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